
gazdasági és társadalmi folyóirat

civic review learned paper for economic and social sciences

2013 /1-2.
vol. 9. no. 1-2.

Polgári Szemle



2

Polgári Szemle
Gazdasági és társadalmi folyóirat

Kiadja a Polgári Szemle Alapítvány
A szerkesztôbizottság székhelye: Budapest V. ker., Szalay u. 2.

A folyóirat a Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány 
támogatásával jelenik meg. Stratégiai támogató az Edutus Fôiskola.

Fôszerkesztô: dr. Lentner Csaba

Szerkesztôbizottság:
Dr. Botos Balázs

Böszörményi Nagy Gergely
Dr. Cséfalvay Zoltán

Dr. Illés Mária
Dr. Matolcsy György (elnök)

Dr. Scheuer Gyula
Dr. Szatmári Péter

Dr. Szennyessy Judit
Dr. Vízkelety Mariann

E-mail cím: info@polgariszemle.hu
Honlap: www.polgariszemle.hu

www.facebook.com/polgariszemle
Kéziratok szerkesztése, lektorálása lezárva: 2013. május 25-én.

Nyomdai elôkészítés: Iconos Kft.
1138 Budapest, Úszódaru u. 12. VI. em. 62.

Nyomdai munkák: Avaloni Nyomdaipari Kft./Anderle Lambert.

A lap megrendelhetô: 1537 Budapest, Pf. 396.,
illetve e-mailen: info@polgariszemle.hu.

Elôfizetési díj egy évre 3000 Ft.

Terjeszti a Lapker Zrt., illetve a Szkítia könyvesboltok:
Budapest V. kerület, Városház u. 16. és XI. kerület, Ménesi út 1/A.

ISSN 1786-6553

A Polgári Szemlében megjelenô írások a szerzôk véleményét tükrözik, 
amelyek nem esnek szükségképpen egybe a szerkesztôség álláspontjával.



3

Ta r T a l o m j e g y z é k

Lentner Csaba – A siker ma már látható – Fôszerkesztôi beköszöntô 5

A társadalom és tudománya
Tóth Zoltán József – Egyes észrevételek az Alaptörvény értelmezéséhez 13
Simon János – Alávetett társadalom vagy polgári társadalom?   40 

Miért gyengék a demokratikus politikai kultúra pillérei Magyarországon? 
Klinghammer István–Gercsák Gábor – A Kárpát-medence etnikai térképezése  71
Zsarnóczai J. Sándor – Egy elmaradt emléktábla-avatás  87 

dr. Zsarnóczai Sándor egyetemi tanár tiszteletére 
Prugberger Tamás – Reflexió Sárközy Tamásnak A túlzások dialektikája címû 100 

írására a Kik támadják Magyarországot és miért? címû könyv tükrében
Veres Pál–Golovics József – Az állami tulajdon hatékonysága és szükségessége  118 

a felsôoktatásban. A megbízó-ügynök viszony értelmezhetôsége 
Pataki János István – A kormányzati reform hatása az önkormányzatok 140 

vagyongazdálkodására

Gazdaságpolitika – túl az ortodoxián
Botos Katalin – A gazdaságpolitika szintjei és ágazatai  154
Novoszáth Péter – Az ortodox válságkezelés látványos kudarca  180 

– Görögország és a trojka példája
Járosi Márton – Az állam felelôsségvállalása az energia-közszolgáltatásokért 203
Petz Ernô – Tévúton az energetika 223

Nemzetközi tájoló
Egedy Gergely – Brit kilépés? A népszavazás terve  245
Gereben Ágnes – Az Európai Unió és a Gazprom háborúja 263
Makkai Béla – Nemzetteremtô és honszerzô albánok 277
Fekete Dávid – A délnémet tartományok szerepe a Duna-térségben 294
Yu Han–Xiao Lingnuo – Comparative Analysis of the Dual Structure 313 

of China’s Unique Trade in Mechanical and Electronic Products
Diana Kucherenko – Higher Education in the European Integration 330
M. M. Ruzhensky – Social Protection of the Rural Population of the Ukraine 341 

under the Conditions of Market Transformation
Sergii Zakharin – Transformation of Higher Education in the Ukraine 352
Tarrósy István–Suha György – Afrikai felsôoktatási harmonizáció 360 

a fejlôdés érdekében

Könyvvilág
Alessandro Marengo – Tanulmány a Kik támadják Magyarországot és miért? 383 

címû könyvrôl
Zsarnóczai J. Sándor – Fenntartható mezôgazdaság közgazdaságtana  396
Lentner Csaba – Korrupció – büntetés, integritás, kompetencia 403



4

Ta b l e o f Co n T e n T s

Csaba Lentner – Success is Visible Today – Welcome by the Editor-in-Chief 9

Society and its Science
Zoltán József Tóth – Comments to the Interpretation of the Basic Law 13
János Simon – Subordinated Society or Civic Society? Why are the Pillars   40 

of Democratic Political Culture Weak in Hungary? 
István Klinghammer–Gábor Gercsák – Ethnic mapping of the Carpathian Basin  71
J. Sándor Zsarnóczai – Cancelled Memorial Tablet Initiation in Honour   87 

of Dr. Sándor Zsarnóczai 
Tamás Prugberger – Reflection on the “Dialectics of Exaggeration” 100 

by Tamás Sárközy in Light of the Book “Who Attack Hungary and Why?”
Pál Veres–József Golovics – Efficiency and Need of State Ownership  118 

in Higher Education. Interpretability of the Customer–Agent Relationship 
János István Pataki – The Effect of Governmental Reform on 140 

Asset Management by Local Governments

Economic Policy – Beyond the Traditional Approach
Katalin Botos – Levels and Sectors of Economic Policy  154
Péter Novoszáth – Spectacular Failure of Traditional Crisis Management   180 

– The Case of Greece with the EU/ECB/IMF Troika
Márton Járosi – State Responsibility for Public Energy Supply Services 203
Ernô Petz – Misguided Energetics 223

International Compass
Gergely Egedy – Brixit? Planned Referendum  245
Ágnes Gereben – War Between the European Union and Gazprom 263
Béla Makkai– Nation-creating and Country Building Albanians 277
Dávid Fekete – Role of the Southern German States in the Danube Region 294
Yu Han–Xiao Lingnuo – Comparative Analysis of the Dual Structure 313 

of China’s Unique Trade in Mechanical and Electronic Products
Diana Kucherenko – Higher Education in the European Integration 330
M. M. Ruzhensky – Social Protection of the Rural Population of the Ukraine 341 

under the Conditions of Market Transformation
Sergii Zakharin – Transformation of Higher Education in the Ukraine 352
István Tarrósy– György Suha – Harmonization in African Higher Education 360 

to Further Development

Books
Alessandro Marengo – Unusual Approach to the “Book Who Attack 383 

Hungary and Why?”
J. Sándor Zsarnóczai – Economics of Sustainable Agriculture  396
Csaba Lentner – Corruption – Penalty, Integrity, Competence 403

Botos Balázs
Book  "Who(ai idézőjel a Who szóhoz tapad, nem a Bookhoz)



5

A siker ma már látható
Fôszerkesztôi beköszöntô

A 2011. év végére átfogó adatok álltak rendelkezésre Brüsszel fiskális 
expanziót alkalmazó válságkezelésérôl. 2008 és 2011 között a fejlett EU-
tagállamok 4700 milliárd euró állami támogatást adtak a bankjaiknak. 
Arányszámban kifejezve: az összes európai GDP 36,7 százalékát. Az au-
tógyárak tekintetében sem voltak restek. A várt eredmények azonban 
elmaradtak. Mint az már közismert, nem lett gazdasági fellendülés, sôt, 
a válság tovább mélyült. Azóta is tart. Az eurózóna GDP-arányos adós-
ságállománya az európai válság elôtti utolsó „békeév”, a 2007. év adata-
ihoz képest jelentôsen megemelkedett. 66,3 százalékról 85,3 százalékra 
nôtt. Ismerve a körülményeket, és azt a tényt, hogy a görög válság, a 
spanyol, ciprusi bankmentések elôtt vagyunk még ekkor jóval idôben, 
a 20 százalékos adóssággyarapodás eléggé lehangoló. Az EU tétova, el-
hibázott, nem átfogó válságkezelése az összeurópai térséget gyengítette. Európa 
egésze, mint befektetési célterület, az amerikai, arab, orosz pénzalapok szemében 
egyre inkább kockázatos, befektetésre már kevésbé preferált célterület lett. Ez ne-
künk, magyaroknak EU-tagállamként sem jött jól, hiszen a 2010 nya-
rától az önállóság irányába elmozduló magyar gazdaságpolitika a sza-
bad pénzpiacokról kívánta a szocialisták által a GDP 80 százaléka fölé 
föltornászott államadósságot finanszírozni. Mint ismert, 2010 nyarán 
kipateroltuk az IMF-et. Hitele, egyidejûleg gazdaságpolitikai elvárásai 
nélkül szervezzük állami pénzügyeinket. De a Brüsszelbôl félrekezelt 
összeurópai pénzügyek ránk, magyarokra is kihatottak. Ebben a szorult 
helyzetben Magyarország az IMF-tôl elôvigyázatossági hitelt próbált kér-
ni. Tehát olyan hitelt, amelyet igénybe venni nem akartunk, de jó, ha 
van, ki tudja, mi lesz még: ha az Európai Unió tovább süllyed, mi már ne 
süllyedjünk vele. Tehát visszamentünk (volna) az IMF-hez. Lényegében 
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azzal a mögöttes gondolattal: ha már a rossz gazdaságpolitikai javaslata-
itok, sôt elvárásaitok miatt majdnem tönkrementünk, az Európa Unió, 
benne a monetáris térség pedig a végét járja, legalább most segítsetek, 
ha miattatok most újra, mi is bajba kerülnénk. 

Ezekben a nehéz napokban, 2011 végén, Matolcsy György volt a ven-
dégünk egy egyetemi elôadás keretében1. A jelentôs hallgatói és oktatói 
érdeklôdés mellett a média is csúcsüzemmódra kapcsolt. Készültek a 
szenzációra. Várták, hogy Matolcsy, a magyar pénzügypolitika vezény-
lô tábornoka bejelenti a lemondását. Hiszen a liberális média szerint 
vége a szabadságharcnak, letettük a fegyvert, újra meghunyászkodunk 
az IMF elôtt. És akkor hangzott el a gazdasági minisztertôl az egészen 
mostanáig, de 2013. március 29. után már bizonyára nem felemlegetett 
mondat, akkor, 2011-ben: a siker ma még nem látható. Talán akkor a 
siker még nem volt látható annyira, mint manapság. Akkor még dolgoz-
tunk a sikerért. Építettük a gazdaságot, újraszabtuk a fiskális politikát. 
Matolcsy akkor hozzánk, az egyetemre a lövészárokból érkezett, és a 
lövészárokba tért vissza. 

2013 elejétôl azonban a siker látható. Igen, a siker ma már jól látható. Kéz-
zelfogható. És 2013. március 29-tôl az Európai Unió részérôl is elismert. 
Kikerülünk a túlzottdeficit-eljárásból. A harmadik év, amikor 3 százalék 
alatt tartjuk a költségvetési hiányt. A harmadik év, amikor emelkednek 
a foglalkoztatási mutatók. A harmadik év, amikor képesek vagyunk az 
IMF nélkül az államadósságot finanszírozni, az országot mûködtetni. Mi 
nem kaptunk elôvigyázatossági hitelt! És ez nem mellékes. Mégis talpon 
maradtunk. A harmadik év, amikor saját erôbôl, ha szerény mértékben 
is, de felfelé kapaszkodik a GDP. Biztonságos közpénzügy-politikát fel-
mutatva emelkednek, hozzánk vonzódnak a külföldi tôkebefektetések. 
Csökkennek a megélhetési és rezsiköltségek. Történelmi mélyponton 
az inflációs ráta. Európa 5 legjobban teljesítô országa között vagyunk. 
Kivédtük az önkormányzatok csôdjét. Az állam átvállalta az adósságu-
kat, egyidejûleg újjászerveztük a közigazgatást. Enyhítettünk a deviza-
hitel-adósok terhein. A bankokat feszes szabályozás és ellenôrzés mel-
lett, nem utolsósorban a közteherviselésbe vonva ôket, afelé navigáljuk, 
hogy a vállalati hitelezéseiket újraindítsák. A Nemzeti Bank, a Fellegvár 
pedig teljesíti a kötelezettségét. Alaptörvény szerinti küldetését. A vállalko-
zások refinanszírozásán, a stabil közpénzügyi rendszer megteremtésén 
munkálkodik. A Fellegvár körül erôs gazdasági egységek, bástyák lesz-



7

Polgári Szemle · 9. évfolyam 1–2. szám

nek. Bankok, vállalatok, tudományos mûhelyek. A Fellegvárból levezetô 
és a bástyák által behatárolt terület, a línea, megvédi a szállásterületeinket. A 
társadalmat, a hazai vállalkozásainkat. Új, merôben más szemléletû generációk 
cseperedhetnek. Erôre kaphatunk! Az Európai Unió gyengül, mi erôsödünk. A 
brüsszeli válságkezelés elhibázott, a magyar eredményes. Újra a nemzet-
államok ideje jöhet el, mert a nemzeti gazdaságpolitikákban és a helyi 
társadalmakban több az erô, a dinamizmus, fôleg válságelhárítás idején.

2001-ben írtam2: „A Millennium Évében talán elmondhatjuk, hogy 
ismét jó táptalajra hullanak a költségvetési pénzügyi támogatások. A 
tudományos élet eredményeinek, megérlelt magvainak is talán ked-
vezôbb a társadalmi hasznosulása, nagy a fogadókészség az ország veze-
tése és társadalma részérôl. Az ország költségvetése bôségesen igyekszik 
táplálni Pallasz Athéné és Minerva követôit és szellemi mûhelyeiket. A 
Millennium Évében fokozódik a nemzet önbecsülése, emelkedik a tu-
domány közbeszédben való rangja. Magyarországnak csak úgy van esélye a 
gyors gazdasági és társadalmi felzárkózásra, ha tudásbázisú gazdaságot tud ki-
fejleszteni. A tudományos élet paradigmaváltásához azonban a magyar pénzügyi 
politika alapvetô újragondolására is szükség van. A külföldrôl átvett szabadal-
mak, technológiák, a pénzügyi menedzsmenteljárások ugyanis nem elégségesek a 
magyar gazdaság tartós fejlôdéséhez. Fôleg az önálló, saját nemzeti funda-
mentumokon való fejlôdéshez. Önálló magyar tudományos életet kell 
teremteni. Az »egyesült Európába« vivô és ott tartós maradást jelentô 
tagságunknak ez az egyik alapvetô elôfeltétele.”

Hasonló dolgokat, hasonló történések kezdetét érzem most, 2013-
ban. Újra van esélyünk. Akkor, 2001-ben: „a nehéz évek után, a gazdasá-
gi és politikai rendszerváltozás egy évtizedének elmúltával, a transzfor-
mációs válság enyhültével történtek meg a várva várt változások”.3 Most 
újra, hasonló negatív történések után, ismét. A nehéz évek multán, 
nyolc év szocialista kormányzást követôen. Mostanság nem transzformá-
ciós, hanem a neoliberális pénzügyi rendszer válságából kivezetéskép-
pen, de ismét önálló nemzeti gazdaságpolitikával érünk el sikereket. A 
stabil gazdasági alapok stabil társadalmi viszonyokat is kell, hogy hozza-
nak, ugyanúgy, mint az ezredfordulóra.

E nyugodt szellemi bázison születtek társadalomtudományi folyóira-
tunk mostani dolgozatai is. Évszázadokon át a magyar politikai vezetés és tár-
sadalmi elit a biztonságát csak úgy érezte, illetve úgy érezte magát biztonságban, 
ha azt egy külsô hatalom garantálta. Legyen az a török porta, a Habsburg-ház, 

Botos Balázs
múltán, (hosszú ú)
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Moszkva vagy Brüsszel. Gazdasági, politikai és szellemi szinten egyaránt. 
Tudományos mûhelyünk munkásai azonban már más fajta szerep- és közfelfogás-
ról írnak. Közpolitikai vetületben Tóth Zoltán József alkotmányjogász, gaz-
dasági téren Novoszáth Péter pénzügyes közgazdász, nemzetközi kitekin-
tése révén pedig Egedy Gergely történész, egyetemi tanár. Mindhárman 
a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen oktatói kollégáim. Egy-egy alapos 
elemzést adnak a nemzeti önállóság új útjairól, karaktereirôl. Tóth Zol-
tán József Alaptörvényünk tartalmának tudományos igazolásával szol-
gál. Novoszáth dr. bemutatja, hogy az ortodox, neoliberális gazdaságpo-
litikát válság alatt is folyamatosan alkalmazó országok pénzügyi helyzete 
tovább gyengült. Egedy Gergely professzor pedig a David Cameron által 
bejelentett brit népszavazás politikai kontextusát és történelmi hátterét 
elemzi. Robert Scrutonnak a nemzetállam védelmében felsorakoztatott 
érveivel igyekszik megmagyarázni a brit konzervatívok euroszkepticiz-
musát. Ukrajna és Kína akadémiai köreibôl invitált dolgozatok pedig 
a magyar kormány új szövetségi politikájára, gazdasági kapcsolataink, 
figyelmünk, kitekintési köreink szélesítésére utalnak. 

Érdemes Polgári Szemlét olvasni!

Prof. Dr. Lentner Csaba
egyetemi tanár, fôszerkesztô

je g y z e T e k

1  Matolcsy György elôadása megtekinthetô a www.polgariszemle.hu honlapon, a Pol-
gári Közgazdasági Mûhely link alatt. 

2  Tudományos értékeink. Tanulmánykötet. Szerk.: Lentner Csaba, Soproni Egyetem, Sop-
ron, 2001, 381. o.

3  Uo.
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By the end of 2011, comprehensive data were available on the fiscal expan-
sive attempts Brussels had made in an effort to manage the crisis. Between 
2008 and 2011, the developed EU Member States had given their banks 
EUR 4700 billion in state subsidy. When expressed as a ratio, this figure 
amounts to 36.7% of the total European GDP. There were no reservations 
when it came to saving car manufacturers either. The expected results 
however never materialised. It is common knowledge that the measures 
were not followed by an economic upswing, what’s worse, the crisis deep-
ened. And has remained with us relentlessly. The debt-to-GDP ratio in the 
euro area had risen significantly since the last year of “peace” before the 
European crisis hit in 2007. It rose from 66.3 % to 85.3 %. In consider-
ation of the circumstances and the fact that we were still well before the 
Greek crisis, and the Spanish and Cypriot bank bailouts, this 20 % rise is 
quite discouraging. The hesitant, mistaken and incomprehensive crisis manage-
ment of the EU further weakened the pan-European region. The whole of Europe 
became an increasingly risky, less preferred target for investment in the eyes of Ameri-
can, Arab, and Russian monetary funds. For us, Hungarians, as a member of 
the EU, this did not come at all handy since from the summer of 2010 the 
Hungarian economic policy, which had already made a shift in the direc-
tion of independence, wanted to finance state debt, which now was over 
80% of the GDP - a legacy of the socialists - from the free money markets. 
As is known, we dumped the IMF in the summer of 2010. We are manag-
ing our finances without IMF loans and without having to meet the inher-
ent economic policy expectations. However, the mistreated pan-European 
financial matters in Brussels still had an impact on Hungarians. It was in 
this tight situation that Hungary requested a precautionary IMF loan. A 
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loan that we did not want to call down at all; but it is better to be safe than 
sorry: if the European Union was to sink further, at least we should not 
sink with it. So we were ready to go back to the IMF. We essentially had the 
following concept in mind: since thanks to your ill-conceived economic 
policy proposals, or expectations rather, we almost went bankrupt and the 
European Union, including the monetary zone is coming to its end, you 
might as well help us out if we were to be in trouble again because of you. 

In these hard days at the end of 2011, György Matolcsy came to our univer-
sity to deliver a lecture1. Amidst strong interest from students and teachers 
alike, the lecture attracted high media attention as well. The media was get-
ting ready for a sensation. They were expecting Matolcsy, the commanding 
general of the Hungarian monetary policies, to announce his resignation. 
After all, according to the liberal media, the freedom fight was over, we laid 
our arms down, and we had to give in to the IMF again. It was then in 2011 
that the minister for economics uttered the sentence that still reverberates 
today, but will probably never be mentioned after 29 March 2013: success 
is not yet visible today. Perhaps success was not as much visible then as it is 
today. Then we were still working on it. We were building the economy, we 
were re-tailoring the fiscal policies. Matolcsy came to see us at the university 
directly from the trenches and this is where he returned to. 

From the beginning of 2013, success is visible. Yes, success is clearly visible today. 
It is tangible. And from 29 March 2013, it is even acknowledged by the Eu-
ropean Union. We have exited from the EU’s excessive deficit procedure. 
We are in the third year where we are able to keep the budget deficit under 
control. The third year when employment rates will continue rising. The 
third year in which we can finance the government debt and run the coun-
try without the IMF. And this we have achieved without the precautionary 
loan we wanted! This should not be ignored. And we still prevailed. It is the 
third year when our GDP continues to rise even if modestly. With safe pub-
lic financial policies, FDI is again finding its way back to the country. Living 
costs and rates are falling. The rate of inflation is at a historic low. We are 
among the top 5 economic performers in Europe. We prevented local gov-
ernments from going bankrupt. The state took over the local government 
accumulated debts, and concurrently reorganised public administration. 
We alleviated the private sector’s foreign currency debt burden. By draw-
ing them into making a contribution to public burden, we are encouraging 
banks to restart their corporation lending activities under tight regulations 
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and control. And the Citadel, the National Bank is doing what it has committed to 
do. It is fulfilling its mission as set forth in the Fundamental Law. It is work-
ing hard on the refinancing of enterprises, on laying down the founda-
tions of a stable public financial system. The Citadel will be reinforced with 
strong economic units and solid bastions. Banks, corporations, scientific 
workshops. The area surrounding the Citadel and encircled by the bastions, the 
linea will protect our ranges. Our society, the Hungarian enterprises. New genera-
tions with a brand new vision will be raised. We can recuperate our strength! The 
European Union weakens, we gain strength. The crisis management of Brussels 
is mistaken; the Hungarian one is a success story. The time of nation states 
may be back because there is greater strength and dynamism in national 
economic policy and local society particularly at a time of crisis.

I wrote this in 20012: “In the year of the millennium, we may claim 
that government financial subsidies have once again been sown in good 
soil. The achievements and ripened seeds of academic life may also have 
better social reception by our nation’s leaders and society. The country’s 
budget is trying to nurture the followers and intellectual workshops of 
Pallas Athena and Minerva with generosity. In the Year of the Millennium 
national self-esteem is on the rise, and so is the prestige of science in com-
mon talk. Hungary’s only chance for speedy economic and social convergence is to 
establish a knowledge-based economy. However the paradigm-change in academic 
community requires the rethinking of Hungarian financial policies. The patents, 
technologies, and financial management procedures adapted from abroad are insuf-
ficient to keep Hungarian economy steadily on a track of development. Particularly 
when we want our development to rest on our own independent, national 
fundamentals. We must create our own independent Hungarian academ-
ic community. This is one of the preconditions of our membership and 
long-term presence in a »United Europe«.”

I feel we are about to see similar things and similar events unfolding 
now in the beginning of 2013. We have another chance. Back then, in 
2001: “after years of hardship, after a decade of economic and political 
change of regime, the long-awaited changes were taking place as the crisis 
of transformation was lifting.3 Now again, after similarly negative events, 
we have a chance. After years of hardship, after eight years of Socialist 
governance. This time it is not transformation crisis but the crisis of the 
neo-liberal financial system that we are leaving behind, but we are again 
proving successful by relying on our independent, national economic poli-
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cies. Stable economic foundations will inevitably bring about stable social 
conditions just as they did at the turn of the millennium.

It was this tranquil intellectual foundation that the present studies of 
our social scientific journal are based on. For many centuries the Hungarian 
political leadership and social elite could only feel safe when its safety was guaranteed 
by an external power. Be it the Turks, the House of Habsburg, Moscow or Brussels. 
On economic, political and intellectual levels alike. The staff members of our 
academic workshop are already writing about new concepts on roles and about new 
public perceptions. New roles and perceptions in the public policy domain are 
dealt with by Zoltán József Tóth, constitutional jurist; in the economy by Péter 
Novoszáth, financial economist; and by Gergely Egedy, historian, university 
lecturer with his extensive international insight. All three are colleagues of 
mine at the National University of Public Service. They provide thorough 
analyses of the new ways and the characters of national independence. Zol-
tán József Tóth provides us with the academic verification of the content 
of our Fundamental Law. Novoszáth dr. presents how the financial situa-
tion of countries that continued to pursue orthodox, neo-liberal economic 
policies weakened further. Professor Gergely Egedy analyses the political 
context and historical background to the British referendum announced 
by David Cameron. In defence of the nation state, Robert Scruton enlists 
his arguments to explain the Euroscepticism of the British conservatives. 
The studies invited from the academic circles of the Ukraine and China 
reference to the new federated politics of the Hungarian government, the 
expansion of our economic relations, our attention and field of vision. 

It is worth reading the Polgári Szemle!

Prof. Dr. Csaba Lentner 
full professor, chief editor

no T e s

1  György Matolcsy’s lecture can be seen at www.polgariszemle.hu under the Polgári 
Közgazdasági Mûhely link. 

2  Scientific values. Study. Ed. Lentner, Csaba; Sopron University, Sopron, 2001, 381. o.
3  Ibid.
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Tóth Zoltán József

Egyes észrevételek az 
Alaptörvény értelmezéséhez

Comments to the Interpretation 
of the Basic Law

Összefoglalás
A magyar Alkotmánybíróság alkotmánymagyarázó gyakorlata az úgyne-
vezett „láthatatlan alkotmány” elvein alapul 1989 óta. A láthatatlan alkot-
mány elve jelenti a korábbi történeti „íratlan” alkotmány örökségének 
tagadását, de ugyanakkor a kommunista alkotmány törvényes (legitim) 
alkotmányként való elfogadását; jelenti a hatályos alkotmány szövege 
megváltoztatásának hatalmát az Alkotmánybíróság által; jelenti a kettôs 
mérce alkalmazásának elfogadását, korlátlan monetarizmus engedését; 
továbbá az Alkotmánybíróság által követett „értéksemleges” filozófiát. Ez 
a relativizmus és az antagonizmus filozófiája. Az új magyar Alaptörvény a 
természetjogi alapokon nyugszik. A törvényhozó hatalom kinyilatkoztat-
ta, hogy a kommunista alkotmány törvénytelen. A Magyar Országgyûlés 
kifejezte szándékát arra, hogy a modern jogállam keretein belül megte-

Dr. TóTh zolTán józsef, PhD, egyetemi docens, Nemzeti Közszolgálati 
Egyetem, címzetes egyetemi docens, Pázmány Péter Katolikus Egyetem 
(drtoth.z.j@t-online.hu). A tanulmány 2013 márciusában íródott, mely 
tisztelgés Szabó József alkotmányjogász professzor (1909–1992) emléke 
elôtt.. Az AB 648/2013. (V.21.) határozatában megerôsítette az Alaptör-
vény negyedik módosításának érvényességét.
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remti a törvényes/legitim kapcsolatot, a jogfolytonosságot az íratlan, tör-
téneti alkotmány, valamint az Alaptörvény között. Az Alaptörvény védi a 
nemzeti vagyont. Sajnálatosan az Alkotmánybíróság inkább a láthatatlan 
alkotmány elveit és a korábbi alkotmány (1949/1989–2012) elveit követ-
te, mint az Alaptörvény meghatározásait. Ez konfrontációhoz vezetett az 
Alkotmánybíróság és az alkotmányozó hatalom között. Az Országgyûlés 
az Alaptörvény negyedik módosításában (2013. március 25.) kinyilatkoz-
tatta és megerôsítette álláspontját az Alaptörvénnyel kapcsolatban.

Summary
Since 1989 the Hungarian Constitutional Court’s practice in inter-  
preting the constitution has been based on the principles of the so 
called “Invisible Constitution”, which means denial of the heritage 
of the former Hungarian “unwritten” historical constitution, but the 
simultaneous approval of the communist constitution as legitimate; the 
Constitutional Court’s power to change the text of the valid constitution; 
occasionally turning a blind eye to double standards; allowing unbridled 
monetarism and the Constitutional Court’s philosophy of “neutralism”, 
actually representing relativism and antagonisms. The new Hungarian 
Basic Law has been based on natural law (lex naturalis). Legislators 
declared the communist constitution illegitimate. Hungarian 
Parliament expressed its intention to re-establish legitimate connection 
between the unwritten, historical constitution and the Basic Law within 
the framework of a modern constitutional state. The Basic Law protects 
national wealth. Unfortunately, the Constitutional Court has still been 
following the principles of the “Invisible Constitution” and the former 
constitution (1949/1989–2012) rather than the definitions set in the 
Basic Law. This has led to conflict between the Constitutional Court 
and the constituent power. Parliament has declared and strengthened 
its point of view concerning the Basic Law on the fourth amendment of 
the Basic Law (25 March 2013).

Az Országgyûlés 2011. április 18-i ülésnapján fogadta el Magyarország 
Alaptörvényét, amely felváltotta az 1949. évi XX. törvényt. Az államfô ün-
nepélyes keretek között, április 25-én, húsvéthétfôn írta alá és hirdet-
te ki. Április 25. az Alaptörvény kihirdetésének emlékére az Alaptörvény 
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napja. Az Alaptörvény és az annak részét képezô Magyarország Alaptör-
vényének Átmeneti rendelkezések 2012. január 1-jével lépett hatályba. 
Az Alkotmánybíróság a 45/2012. (XII. 29.) határozatával gyakorlatilag 
megsemmisítette a „Magyarország Alaptörvényének átmeneti rendel-
kezései a kommunista diktatúrából a demokráciába való átmenetrôl”1 
alkotmányos szintû jogszabályt. 
A törvényhozó hatalom 2013. 
március 11-én Magyarország Alap-
törvényének negyedik módosítása 
(2013. március 25.) elfogadásával 
az Alaptörvény részévé emelte az 
Átmeneti rendelkezések AB által 
megsemmisített egyes rendelke-
zéseit,2 továbbá az Alaptörvény 
hatálybalépését követô, a törvényhozó szándékától eltérô alkotmánybí-
rósági alkotmányértelmezések kiküszöbölésére az Alaptörvényt új ren-
delkezésekkel egészítette ki. Ugyanakkor hatályon kívül helyezte az Alap-
törvény hatálybalépése elôtt hozott alkotmánybírósági határozatokat.3

el ô z m é n y e k

2012. január 1-jén lépett hatályba Magyarország Alaptörvénye. Ez a jog-
szabály hosszú, sokszor hiábavalónak látszó küzdelem eredménye. Nem 
csupán az elmúlt két hosszú évtizedé, hanem valójában az 1944. március 
19. óta tartó közjogi abszurd állapot megszüntetéséhez vezetô alkotmá-
nyos lépés. Magyarországot 1944 márciusában megszállták, amely meg-
szállás 1991-ig tartott. Az Alaptörvény szerint a megszállás és a kommu-
nista diktatúra jogrendje, bár alkotmányos, mégis törvénytelen.4 Deák 
Ferenc foglalta össze az osztrák megszállás alatt a magyar történeti al-
kotmány egyik esszenciáját: törvénytelenségre jogot nem lehet alapítani. 
Mit jelent ez? Ha diktatúra van, akkor a kisebbségi önkény, ha idegen ka-
tonaság van az országban, akkor egyértelmûen idegen érdek uralkodik 
Magyarország polgárai felett, ami elfogadhatatlan. Így az általuk kialakí-
tott „alkotmányos” rend is éppúgy tûrhetetlen, elfogadhatatlan, hiszen 
kisebbségi és idegen érdekeket szolgál az ország és polgárai hátrányára, 
miután a nemzet hatalma, szuverenitása nem érvényesülhet. Helyre kell 
állítani tehát a jogfolytonosságot, azaz a törvényes, legitim alkotmányos 

Az Alaptörvény szerint a 

megszállás és a kommunista 

diktatúra jogrendje, 

bár alkotmányos, mégis 

törvénytelen.
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rendet, mely a nemzet, a nép által szabadon elfogadott, a közakarat sze-
rinti alkotmányos rend. Utat kell engedni végre a népszuverenitásnak.

A rendszerváltás egyik racionális és filozófiai alapja az volt, hogy nem 
érvényesülhetett a népszuverenitás, azaz nem jöhetett létre demokrá-
cia. Ennek oka a diktatúra és a megszállás. Az 1949. évi XX. törvényt, 
azaz a kommunista diktatúra alkotmányát a modern jogállamiság elvá-
rásainak megfelelôen módosító 1989. évi XXXI. törvényt még a dik-
tatúra Országgyûlése fogadta el. Az új politikai rendszer alkotmányát 
késôbb sem a szabadon választott országgyûlés, sem népszavazás nem 
erôsítette meg. Így állt elô az a modern demokráciákban kirívó eset, a 
„fából vaskarika”, hogy a népszuverenitás demokratikus alkotmányának 
elfogadásához sem 1989-ben, sem utána, egészen 2011-ig nem kérdez-
ték meg a nép véleményét. Deák Ferenc és az ôt megelôzô és követô ma-
gyar jogászok, közéleti személyek után is meglehetne kérdezni: lehet-e 
törvénytelenségre jogot alapítani?

Az Alaptörvény szerint a rend helyreállítása az 1990-es szabad vá-
lasztásokkal kezdôdött,5 de az egész folyamat valahogy sántított, utat 
tévesztett, a „szekere kátyúba ragadt”. De mi vezetett ide, a demokrati-
kus jogállamiság elengedhetetlen követelményét figyelembe nem vevô 
megalapozatlan kezdést követôen, annak ellenére, hogy a diktatúra 
1949-es alkotmányát 1989–90-ben úgy módosították, hogy teljes mér-
tékben megfelelt a modern jogállamiság összes kritériumának?

a m a g y a r a l k o T m á n y f e j l ô D é s r ô l

Az elôbbi kérdésre adható válaszhoz a magyar alkotmánytörténet isme-
rete, annak megítélése is alapvetôen fontos. Nagyon fontos szempont, 
hogy az 1949/89-es Alkotmány és az Alaptörvény is másképp értékeli az 
alkotmányjogi múltat, és másképp viszonyul az 1944/49 elôtti rendsze-
rek alkotmányjogi örökségéhez.

Magyarországnak – ha eltekintünk a Tanácsköztársaság „alkotmányá-
tól” – formailag 1949-ig történeti alkotmánya volt, amely jogszabályokból 
és szokásjogból állt. A magyar történeti alkotmány kezdetének a hagyo-
mány a vérszerzôdést tekintette, de pl. része volt az Aranybulla (1222), 
amely korlátozta a királyi hatalmat, megállapította a közösség egyes kö-
reibe tartozók személyes szabadságának tartalmát, korlátozva a király 
gazdasági hatalmát is. A történeti alkotmány szokásjogot Werbô czy 
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István gyûjtötte össze és rendszerezte a Hármaskönyvben (elsô kiadás: 
1517), de a Magyar Királyságban nem, csak az Erdélyi Fejedelemségben 
vált törvénnyé. A Hármaskönyvben összefoglalt Szent Korona-tan a törté-
neti alkotmány alapelveinek késôi 19. századi elnevezése.

A Szent Korona az állam szimbóluma volt, és a hatalomgyakorlás köz-
jogi természetét jelentette a tradicionális jogrendben (1848-ig), és az 
1848-as törvények alapján a modern jogrendben is 1867 után. Ez volt 
minden jognak és a hatalommegosztás rendszerének, azaz a törvényes 
hatalom forrása. A Szent Korona a legmagasabb rendû törvényességet 
fejezte ki, valamint azt, hogy Magyarország csak alkotmányosan kor-
mányozható. Ezért a magyar történeti hagyományban a Szent Korona-
tan az angolszász „rule of law” (törvények uralma), valamint a német 
„Rechtsstaat” (jogállam) jelentôségével és hatásával bír.6

A Szent Korona-tan szerint a szuverenitás forrása a Szent Korona 
(iurisdictio, vel ditio Sacrae Regni Coronae), a király és a nemzet ha-
talma korlátozott, csak együtt gyakorolható. A hatalom elsôdleges gya-
korlója a nemzet (a korona tagjai: membrum Sacrae Regni Coronae), 
amely a koronázással vonja be a hatalomba az uralkodót (caput Sacrae 
Regni Coronae, a tagok „feje” a király). A nemesi címet viszont a ki-
rály adományozta. A nemzet (a nemesség /populus, natio hungarica/, 
majd 1848-tól az összes országlakos, állampolgár, azaz a politikai magyar 
nemzet) a megkoronázott királlyal organikus egységet alkotott. Ezt az 
egységet a Szent Korona fejezi ki (totum corpus Sacrae Regni Coro-
nae). A király és a nemzet együttesen gyakorolt hatalma is korlátozott  
a Szent Korona irányában. Korlátozza a természetjog (így a jogok és 
kötelezettségek egyensúlya), valamint a Szent Korona tulajdonjoga (pe-
culium, bona Sacrae Regni Coronae), így az elidegeníthetetlen korona-
javak, valamint a további forgalomképtelen dolgok köre (pl. az ôsiség 
– aviticitas 1848-ig), amely anyagi biztonságot is nyújtott az országnak és 
az országlakosoknak. A Szent Korona tulajdonjoga az állami-közösségi 
vagyon meghatározott körére vonatkozó fogalomképtelenséget jelen-
tette.7

A központi (királyi) hatalmat az önkormányzatiságra alapozott meg-
osztott hatalom rendszere korlátozta. A központi királyi hatalom leg-
fontosabb korlátja a király koronázási esküje, és ellensúlya a különbözô 
önkormányzatok rendszere, valamint az országgyûlés és az általa válasz-
tott nádor, 1848-tól a miniszterelnök.
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Önkényuralom esetén megszakad a törvényes hatalom, a jogfolyto-
nosság. A Szent Korona-tan nem ismeri el törvényes rendszernek, ha-
nem törvénytelennek (illegitim) az erôszakosan megszerzett hatalom, 
valamint az egyeduralom rendszerét, valamint idegen katonai megszál-
ló hatalom által létrehozott rendszereket, amely sérti a Szent Korona 
fôhatalmát (ius Sacrae Regni Coronae), amelybôl a vitathatatlan jogok 
származnak, és a korlátozott királyi, központi hatalom rendszere. Így 
törvénytelenek a királyi abszolutista (pl. 1780–90), forradalmi puccs (pl. 
1918–19), valamint idegen katonai megszálló hatalom (pl. 1849–1867, 
illetve ennek analógiájaként az 1944-tôl kezdôdô idegen katonai meg-
szállás) által létrehozott rendszerek. Ezekben az esetekben megszakad 
a jogfolytonosság, a törvényes hatalom. (Törvénytelenségre nem lehet 
jogot alapítani.)

A jogfolytonosság helyreállítása törvénytelen rendszerbôl újból tör-
vényes rendszer megalkotását jelenti, a Szent Korona-tan alapelvei sze-
rint (anyagi jogfolytonosság), ahol a Szent Koronáé a fôhatalom, és a 
nemzet a hatalom elsôdleges gyakorlója, az alkotmányos intézmények 
által (alaki jogfolytonosság).8

A történeti hagyományt, így a Szent Korona-tant nyilván kevesen 
ismerik. Az elmúlt hét évtizedben a tudományosságban letagadták, le-
hazudták, illetve az elmúlt két évtizedben az oktatásban finoman meg-
kerülték. Ezt segítette, hogy már a „múltat végképp eltörölni” korszak 
elején totálisan megsemmisítették annak a négy vagy öt tudós- és köz-
életi generációnak munkáját, örökségét, amely a legalább ezeréves ha-
gyományt, és Werbôczy alapján a 19. század reformkorától az 1940-es 
évek közepéig a magyar alkotmányosság és jogtörténet tudományossá-
gát jelentették.9

Maga Eckhart Ferenc is elismeri alapmunkájában, hogy az akkor 
modernnek számító (1941), de már az 1950-es évektôl kikopó fejlôdés 
paradigma (azaz vannak fejlett és fejletlen államok, és azok a fejlettek, 
ahol a meghatározott korszakban a monetáris viszonyok minél inkább 
uralkodnak) szempontjai alapján is a magyar történeti alkotmány, 
hagyomány, a Szent Korona-tan Európa egyedülálló közjogi, közéleti 
öröksége.10

Az 1848. évi márciusi törvények szerint a népképviseleti parlament és 
a király együtt gyakorolják a törvényhozó hatalmat a történeti alkot-
mány jogkiterjesztô hagyománya alapján 1944-ig. A Tanácsköztársaság 
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(1919) terrorra alapozott törvénytelen diktatúrája törvénybe iktatta az 
elsô kartális alkotmányt. A két világháború közötti rendszer (1920. évi 
I. törvény) nem rendelkezett az államformáról, így a történeti alkot-
mány jogfolytonossági elve alapján az ország államformája ismét király-
ság lett, a trón betöltése nélkül. A szovjet megszállás 1946. évi I. törvé-
nye a köztársaság kikiáltásáról szóló alkotmányos alaptörvény volt. A 
törvény preambuluma – a magyar törvényalkotásban elôször – kifejezte 
az emberi jogok tiszteletben tartásának követelményét. Magyarország 
államformája köztársaság lett, kormányzati formája parlamentáris köz-
társaság. A törvényhozók az alkotmányos változást nem a múlttal való 
szakításként, hanem a hagyományra alapozott fejlôdés kiteljesedése-
ként értelmezték.11

1949-ben született meg az 1949. évi XX. törvény, a második kom-
munista és kartális alkotmány, amely az 1936-os szovjet alkotmányt te-
kintette alapnak. Kifejezte a történeti magyar állam közjogával és szim-
bolikájával való teljes szakítás politikai és jogalkotói célját. Az 1949-es 
alkotmány jogi és politikai elôzményének az 1919-es törvénytelen alkot-
mányt tekintette. Az alkotmány deklaratív funkciói kerültek elôtérbe, 
hiányoztak azonban belôle a polgárok jogai érvényesüléséhez szükséges 
jogi biztosítékok.

Az 1989. évi I. törvény az alkotmánymódosításról elôírta az alkot-
mánybíráskodás bevezetését. (Sorra születtek az alapjogokat szabá-
lyozó törvények: az egyesülési szabadságról, a gyülekezési jog szabad-
ságáról, a sztrájkról, a népszavazásról.) Az 1989. évi XXXI. törvény 
formailag alkotmánymódosító törvény, amely az 1949. évi XX. törvény 
szerkezetét követve állapította meg a Magyar Köztársaság Alkotmányát.  
Az alkotmányt ideiglenesként fogadták el, és az idegen katonai meg-
szállás és a diktatúra rendszerével tartotta az (alaki) jogfolytonosságot. 
Az 1989–90-ben megalapozott rendszer az 1946–49-ben kialakítottat fo-
gadta el elôdjének, és nem a történeti magyar állam alkotmányos rend-
szereit. A paktumok által kialakított és a diktatúra utolsó országgyûlése 
által elfogadott alkotmányt a helyreállított népszuverenitás alapján 
sem országgyûlés, sem népszavazás nem erôsítette meg 2010-ig. Magát 
az alkotmányt is ideiglenesnek nevezte. Így – fából vaskarika – a nép-
szuverenitás rendszere nem nyert elfogadást a nép által. Az így kiala-
kult „legitimációs” és „demokratikus deficit” megkívánta a helyreállt 
népszuverenitás alapján történô teljes körû alkotmányozást. Paradox  
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módon: hasonlóan az 1918-as és 1946-os alkotmányos helyzethez, a 
népszuverenitás által valójában éppen ezért most sem lett elfogadva 
maga az államforma sem. Talán nem véletlen, hogy 1990 után 22 évet 
kellett várni, hogy demokratikus úton új alkotmányt fogadjon el az 
Országgyûlés. Azt gondolom, hogy ettôl az 1989-es négyigenes népsza-

vazás (hogyan válasszuk a köz-
társasági elnököt) bizonytalan 
eredménye rettenthette el a po-
litika és az alkotmányozás urait. 
(Az 1990-et követô évtizedekben 
többször is felmerült az új alkot-
mány megalkotásának igénye, 
alkotmány-elôkészítô bizottság 

is alakult, de politikai konszenzus e kérdésben nem mutatkozott.)  
A korábbi rendszerrel fenntartott jogfolytonosságból következôen az 
ideiglenes alkotmány és az alkotmánybírósági gyakorlat, valamint a jog-
alkalmazás nem tekintette semmisnek a diktatúra „alkotmányos” kö vet-
kezményeit. Elfogadta, azaz törvényesnek ismerte el pl. az államosítást, 
a megindult privatizációt, az államadósságot és az állam által elkövetett 
bûncselekmények elévülését.

Ezért, bár tartalmát tekintve az ideiglenes alkotmány teljes alkot-
mányrevízió: parlamentáris kormányformát határozott meg, biztosítot-
ta a jogállamiságot, a polgári és politikai jogokat, mégis az ideiglenes 
alkotmányos rend az állam és az állampolgárok kifosztásához vezetett. 
Az alkotmány preambuluma utal arra, hogy az átalakulás állapotában 
lévô társadalom számára kíván alkotmányos kereteket teremteni. A kö-
vetkezmények tekintetében javaslom Jelenczki István Háború a nemzet  
ellen címû filmjének megnézését és átgondolását. A jogállamiság for-
mális keretei között olyan alkotmányos rend alakult ki az elmúlt két 
évtizedben, hogy jogszabályi keretek között, megfelelô alkotmányértel-
mezéssel kisegítve, lehetôvé vált az ország és az állampolgárok korlátok 
nélküli kifosztása. A privatizációt, az eladósítást és a kifosztó gazdaság-
politikát véghezvivô politikusok, az államigazgatás vezetôi, az alkotmá-
nyos keretek engedte jogszabályok között végezték ez irányú többnyire 
jogszabálykövetô, legális tevékenységüket. Ha valahol a saját jogszabá-
lyaikat mégis áthágták, akkor a kapcsolatrendszer mindig tudta, mit kell 
tenni a különbözô hatalmi ágakban és szervezeteknél.

…22 évet kellett várni,  

hogy demokratikus úton  

új alkotmányt fogadjon el  

az Országgyûlés.
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Erre a több mint húsz évre, az azelôtti évtizedek összes szomorú örök-
ségére mondott nemet az ország túlnyomó többsége 2010-ben, amikor 
egy kivételével csak olyan pártokat juttatott be az Országgyûlésbe, ame-
lyek a korábbihoz képest gyökeresen változtatni akartak, vagy legalábbis 
ezt ígérték. A kormányzó párt kétharmada ennek a nemzeti ellenállás-
nak köszönhetôen alkotta meg és fogadta el az új Alaptörvényt, hiszen 
minden változtatás itt kezdôdik. Tévedés azt hinni, hogy az alkotmány: 
az intézmények és eljárások, a jogok és kötelességek önmagukért van-
nak. Nem, az alkotmánynak mindig célja van, és kereteket ad a célhoz. 
Ezért minden gyökeres átalakítás, mindig és mindenhol a történelem-
ben, az alkotmányos rend megváltoztatásával, átalakításával kezdôdik. 
Jelen korunkban a jogállamiság, így az emberi jogok keretei között. (A 
2010-es választást követôen megalakult kormány „szabadságharcát” is a 
jog eszközeivel védi, ezzel is folytatja a több száz éves közjogi hagyo-
mányt.)

Magyarország új Alaptörvényét az Országgyûlés 2011. április 25-én fogadta 
el, és 2012. január elsején lépett hatályba. Az Alaptörvény az ezeréves törvé-
nyes (legitim) jogfejlôdés hagyományát kívánja követni (az Alaptörvény 
elnevezés is erre utal). Az Alaptörvény ezért kartális jellegû, de magán 
viseli a történeti alkotmány jegyeit is (sarkalatos törvények rendszere, 
a történeti alkotmány vívmányainak beemelése a jogrendbe stb.). Az 
Alaptörvény hatálybalépése elôtt az Országgyûlés „Magyarország elsô, a 
jogállam követelményei szerint elfogadott Alaptörvényének érvényesü-
lésének érdekében” fogadta el a „Magyarország Alaptörvényének átme-
neti rendelkezései (2011. december 31.) a kommunista diktatúrából a 
demokráciába való átmenetrôl” törvényt. A jogi norma a magyar Alap-
törvény elsô módosítása (2012. június 18.) alapján is az Alaptörvény ré-
szét képezi. A szabályozás címe az 1944-tôl 1990-ig tartó törvénytelen 
helyzet, majd az azt követô, 2012-ig tartó provizórikus, ideiglenes alkot-
mányos helyzet lezárásának célját fejezi ki. Az Átmeneti rendelkezések 
eredeti célja többek között meghatározni, hogy az 1990-tôl tartó átme-
neti alkotmányos idôszak lezárásaként mit tekint törvénytelennek az 
1944/45 és 1990 közötti idôszakból.

Az Alkotmánybíróság a 45/2012. (XII. 29.) határozatával megsem-
misítette a „Magyarország Alaptörvényének átmeneti rendelkezései a 
kommunista diktatúrából a demokráciába való átmenetrôl” alkotmá-
nyos szintû jogszabály csaknem egészét. Azon részét is, amelynek célja 
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volt „a kommunisták uralma alatt elkövetett bûnök és azok elkövetôi 
megnevezése, elítélése és a tettesek lehetôség szerinti jogi felelôsségre 
vonása, a kommunista rendszer vezetôi felelôsségének hangsúlyossá té-
tele; másfelôl e bûnök elszenvedôinek biztosított elégtétel megadása”.

Az Országgyûlés az Alaptörvény 4. módosításával 2013. március 11-én 
a megsemmisített rendelkezést az Alaptörvény részévé, azaz ismételten 
az alkotmányos szintû szabályozás részévé tette.

ma g y a r o r s z á g al a p T ö r v é n y e,  s z e r k e z e T e,  b e l s ô f e l é p í T é s e

Az Alaptörvény modern történelmünkben – ebben is követve a törté-
neti alkotmány hagyományát – egyetemes jelentôségût alkotott. Úgy vé-
lem, sikeresen ötvözi a modern jogállamiság követelményeit a magyar 
történelmi közjog hagyományával. Ha valaki elolvassa a törvény indok-
lását, nem lehet kétsége a jogalkotó ez irányú szándéka felôl. Maga az 
„Alaptörvény” elnevezés is azt üzeni, hogy most szakítunk a diktatúra 
és a posztdiktatúra két évtizedének ideiglenes alkotmányával és alkot-
mányosságával, és ezt az új törvényt a történeti alkotmány törvényei és 
szokásai közé helyezzük el. A törvényalkotó történetihagyomány-tiszte-
letét fejezi ki az is, hogy az Alaptörvény nem tisztán kartális jellegû. Nem 
egy alkotmányos szintû jogszabályban kívánja összefoglalni az ország al-
kotmányát, hanem ennek céljából átmeneti rendelkezéseket alkotott, 
továbbá a sarkalatos törvények rendszerével inkább egy vegyes (nem is 
történeti, és nem is kartális) rendszert vezet be.12

Az Alaptörvény megalkotásáról és módosításáról az Országgyûlés az 
összes képviselô kétharmados többségével dönt. Az Alaptörvényt a jelen 
lévô képviselôk kétharmados többségével elfogadott sarkalatos törvé-
nyek egészítik ki, amelyek az Alaptörvényben meghatározott egyes terü-
letek alkotmányszintû szabályozását rendezik törvényi szinten. A sarka-
latos törvény is törvény, de a törvények elfogadásához elég a jelen lévô 
képviselôk többségének döntése.

Az Alapvetés R) cikkelye alapján:
(1) Az Alaptörvény Magyarország jogrendszerének alapja.
(2) Az Alaptörvény és a jogszabályok mindenkire kötelezôek.
(3) Az Alaptörvény rendelkezéseit azok céljával, a benne foglalt 

Nemzeti hitvallással és történeti alkotmányunk vívmányaival összhang-
ban kell értelmezni.
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Az Alapvetés S) cikk (2) bekezdése szerint:
(2) Alaptörvény elfogadásához vagy az Alaptörvény módosításához az 

országgyûlési képviselôk kétharmadának szavazata szükséges.
Az Alapvetés T) cikk (4) bekezdés alapján:
(4) A sarkalatos törvény olyan törvény, amelynek elfogadásához és 

módosításához a jelen lévô országgyûlési képviselôk kétharmadának 
szavazata szükséges.

A törvényhozó szándéka a törvényes jogrend, azaz a jogfolytonos-
ság helyreállítása. Az Alaptörvény szerint a Szent Korona „megtestesíti 
Magyarország alkotmányos állami folytonosságát”. Mit is jelent ez? Hogy 
azok az alkotmányok törvényesek, amelyek elismerik a Szent Koronát 
mint közjogi szereplôt. Ettôl nem kell megijedni, hiszen ez azt jelenti, 
hogy az emberi hatalom nem korlátlan, vannak korlátai. Melyek ezek?  
A morál és az örök értékek, valamint az, hogy a közvagyon és az állam-
polgárok megélhetésének feltételei nem lehetnek korlátlan prédái 
kevesek önérdekének. Ez utóbbit védte korábban a korona tulajdona, 
amely nem volt forgalomképes, tehát nem lehet privatizálni és jelzálog-
ként felajánlani. Az elôbbit: a szent jelenléte. Korunkban ez az jelenti, 
hogy az emberi hatalom korlátja és annak garanciái: a megosztott és 
ellenôrzött hatalom; hogy a (szabadság)jogokat nem lehet tetszôlege-
sen magyarázni, átértelmezni, hanem a józan ész és a lelkiismeret alkal-
mazását elôzetesen feltételezô örök, állandó tartalmú szabályok (termé-
szetjog). Ezen belül a jogok és kötelezettségek aránya, azaz igazságra, a 
felelôsségre, a gondoskodásra törekvés és a nemzeti vagyon védelme. 
Összességében az állam, a nemzet és az állampolgár védelme.

Az Alaptörvény rendelkezô Alapvetések rész R) cikk (3) bekezdés 
alapján: „Az Alaptörvény rendelkezéseit azok céljával, a benne foglalt 
Nemzeti hitvallással és a történeti alkotmányunk vívmányaival kell össz-
hangban értelmezni.” A történeti alkotmányunk legnagyobb vívmánya, 
a Szent Korona-tan alapján, a legmagasabb rendû alkotmányosság és 
törvényesség, ôsi hagyományokra alapozva a középkor óta. A történeti 
alkotmány Magyarországot és népét nagyhatalmi dicsôségünk és leg-
nyomorultabb helyzeteinkben is megvédte.

A jogfolytonosság helyreállításának célját erôsíti a kommunista rend-
szer törvénytelennek minôsítése az Alaptörvényben, valamint eredetileg 
a „Magyarország Alaptörvényének átmeneti rendelkezései a kommunis-
ta diktatúrából a demokráciába való átmenetrôl” (!) jogszabály, illetve 
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az Alaptörvény negyedik módosítása konkretizálja a törvénytelenségbôl 
fakadó elévülhetetlenség következményeit.

Az ne tévesszen meg senkit, hogy az Alaptörvény a Záró rendelkezé-
sekben visszahivatkozik az 1949-es alkotmányra. Mind ez a szabály, mind 
a negyedik módosítás vonatkozó rendelkezései, hasonlóan az 1867-es és 
az 1920-as jogfolytonosság helyreállításának jogi hátteréhez, most is a 
megelôzô törvénytelen, vagy törvényességében megkérdôjelezhetô, ide-
iglenes rendszerek jogszabályi háttere biztosítja az átmenetet és a jog-
biztonságot. Ez azonban nem azt jelenti, hogy az új alkotmányos rend 
elfogadja az elôzôt, és annak a folytatása.

Az Alaptörvény része, a modern jogállamiság legmodernebb köve-
telménye az EU emberi jogi chartája alapján írt Szabadság és felelôs-
ség rész. A szabadság mellett a felelôsség hangsúlyozása, a magzatra ki-
terjedô élet védelme, az örök emberi erények, mint a hazaszeretet, a 
család, a házasság, gyermekáldás, a munka, a becsület, a gondoskodás, 
tisztesség, a közösség örökségének óvása, továbbá az igazság mint al-
kotmányozási értelmezési és jogalkotási, jogértelmezési keret szakít az 
elmúlt 70 év erkölcsi relativizmusával, és ebben is követi a magyar törté-
neti közjog nemes hagyományait.

Az Alaptörvény megnyitja a konkrét lehetôséget a közvagyon védel-
mére, valamint a monetáris hatalom korlátozására, ennek részeként 
az eladósítás megállítására. (A monetáris hatalom azt jelenti röviden, 
hogy nincs gazdaság és költségvetés magánbanki hitelek nélkül, ahol 
is a bank az állam és az állampolgárok eladósításával korlátlan egyed-
uralomra tör.) Hasonló törekvésekrôl elôször az Aranybullában (1222) 
olvashatunk.

Az Alaptörvény hat részbôl áll. Ezek a következôk: a Nemzeti hitval-
lás, Alapvetés, Szabadság és felelôsség, Az állam, A különleges jogrend. 
Az Alaptörvényt a Záró rendelkezés rész (a negyedik módosítás után: 
Záró és vegyes rendelkezések) zárja le. Az Alaptörvény a magyar him-
nusz elsô sorával kezdôdik: „Isten, áldd meg a magyart”, és a „Legyen béke, 
szabadság és egyetértés” óhajával végzôdik.

a ne m z e T i  h i T v a l l á s

A Nemzeti hitvallás magyarázója, irányadója és alapérték-katalógusa is 
az Alaptörvénynek, valamint lehetséges magyarázatának.



25

Polgári Szemle · 9. évfolyam 1–2. szám

Isten, áldd meg a magyart! Nemzeti himnuszunk elsô soránál alig-
ha lehetne méltóbb kezdete Magyarország Alaptörvényének, amely az 
ország elsô egységes, demokratikus, írott alaptörvényeként illeszkedik 
a magyar történeti alkotmány, a törvényes alkotmányosság ezeréves tör-
ténetébe.

A Nemzeti hitvallás elsô része a 
magyarság és a velünk együtt élô 
nemzetiségek egységét, valamint 
a közösség önazonosságát és ösz-
szetartozását szolgáló és erôsítô 
értékeket sorolja fel. Ezek: a ma-
gyar állam, amely Szent István óta 
a keresztény Európa része; az ország megmaradásáért, szabadságáért, 
függetlenségéért ôseink által folytatott küzdelem; Európa megmaradá-
sához és értékeihez való hozzájárulás; a kereszténység nemzetmegtartó 
szerepe, más vallások tolerálása; a magyar emberek szellemi alkotásai; 
a magyarság szellemi és lelki egysége; a nemzetiségek megbecsülése; a 
magyar nyelv, kultúra, a Kárpát-medence értékeinek megóvása; felelôs-
ség az utódokért, a szellemi és természeti erôforrások gondos használa-
ta és védelme; a más népek szabadságának, kultúrájának tisztelete és a 
velük való együttmûködésre való törekvés.

A Nemzeti hitvallás második részében a természetjogi alapokon nyugvó 
állam- és közösségszemlélet pilléreit sorolja fel. Így: az emberi lét alapja 
az emberi méltóság; az egyéni szabadság csak másokkal együttmûködve 
bontakozhat ki; a közösség, az együttélés feltétele: a család, a nemzet, a 
hûség, a hit és a szeretet, valamint a becsület, amelynek alapja a munka, 
az emberi szellem teljesítménye, továbbá a szolidaritás az elesettekkel 
és a szegényekkel. A nemzet és a család mint közösség érték és értékte-
remtô. Megfogalmazódik a közjó, mint az állam célja és alapja: a polgá-
rok és az állam közös célja a jó élet, a biztonság, a rend, az igazság és a 
szabadság kiteljesítése. Továbbá: népuralom csak ott van, ahol az állam 
szolgálja a polgárait.

A Nemzeti hitvallás harmadik része az Alaptörvényt a történeti állam és 
a történeti alkotmány részeként, folytatójaként látja: „Tiszteletben tart-
juk történeti alkotmányunk vívmányait és a Szent Koronát, amely meg-
testesíti Magyarország alkotmányos állami folytonosságát és a nemzet 
egységét. Nem ismerjük el történeti alkotmányunk idegen megszállások 

A nemzet és a család 

mint közösség érték és 

értékteremtô.
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miatt bekövetkezett felfüggesztését. Tagadjuk a magyar nemzet és pol-
gárai ellen a nemzetiszocialista és kommunista diktatúrák uralma alatt 
elkövetett embertelen bûnök elévülését. Nem ismerjük el az 1949. évi 
kommunista alkotmányt, mert egy zsarnoki uralom alapja volt, ezért ki-
nyilvánítjuk érvénytelenségét. Egyetértünk az elsô szabad Országgyûlés 
képviselôivel, akik elsô határozatukban kimondták, hogy mai szabadsá-
gunk az 1956-os forradalmunkból sarjadt ki. Hazánk 1944. március ti-
zenkilencedikén elveszített állami önrendelkezésének visszaálltát 1990. 
május másodikától, az elsô szabadon választott népképviselet megala-
kulásától számítjuk. Ezt a napot tekintjük hazánk új demokráciája és 
alkotmányos rendje kezdetének.”

Az 1949-es alkotmány érvénytelensége, azaz semmissége felveti azt a 
kérdést is, hogy miként viszonyuljunk annak alkotmányos következmé-
nyeihez.13 Az Átmeneti rendelkezések, majd az Alaptörvény negyedik 
módosítása megerôsítik a kommunista bûncselekmények elévülhetet-
lenségét, és annak büntethetetlenségének okát az 1949-es alkotmány 
1989 utáni jogfolytonosságában látja, amellyel az Átmeneti rendelkezé-
sek alapján szakítunk.

Az Alaptörvény indokolása alapján14 az 1949. évi XX. törvény, 
amely 2012. január 1-jétôl érvénytelen, Magyarország történelmének 
egyik legsötétebb korszakában született, célja a szovjet mintájú kom-
munista diktatúra államszervezetének és az alapvetô emberi és poli-
tikai jogoktól való megfosztásnak alkotmányban való rögzítése volt. 
1989-ben ugyan ez a „sztálini alkotmány” olyan módosításra került, 
amelynek eredményeképpen egy, a demokratikus követelményeknek 
megfelelô alkotmány jött létre, de a rendszerváltó alkotmányozók 
maguk is átmenetinek tekintették a megjelölésében még mindig a 
Rákosi-korszakot idézô alkotmányt. Ôk is jól tudták, hogy a demok-
ratikus Magyarország egységes alkotmányának megalkotására sem az 
utolsó pártállami parlamentnek, sem a Nemzeti Kerekasztalnak nincs 
megfelelô legitimációja.

Így fenntartotta a kommunista rendszerrel a jogfolytonosságot, és azt 
így utólag (bár politikailag szakított vele) alkotmányjogilag törvényes-
nek elismerte. Ez nemcsak azt jelentette, hogy annak alkotmányos kö-
vetkezményeit vitathatatlanná, megváltoztathatatlanná tette, hanem ez-
zel együtt a tisztességet és annak igényét sem fogadta el az alkotmányos 
élet, a közösség és a gazdaság nélkülözhetetlen feltételévé. Ezt fejezte ki 
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többek között az alkotmánybírósági munka egyik vezérfonalát jelentô 
„értékmentes, neutrális jogállamiság” koncepciója.

Az 1949. évi XX. törvény több fogyatékosságban is szenvedett. Szer-
kezete elavult alkotmányjogi szemléletet tükrözött, egyes részei, ren-
delkezései egyenetlenek, értelmezési nehézségeket is felvetettek. Alkal-
mazásához az Alkotmánybíróság gyakori értelmezésére volt szükség. Az 
Országgyûlés célja az Alaptörvény elfogadásával az összefogás, az egy-
másra találás alapdokumentumának megalkotása volt, amelyet a nem-
zet szerethet, amelyet magáénak érez, és amely a legfontosabb értékeit 
képes megvédeni. Az Alaptörvény szerkezete megfelel egy modern, de-
mokratikus, jogállami normáknak megfelelô alaptörvénytôl elvárható 
követelménynek, és egyben értékrendet is kifejez.

A Nemzeti hitvallás negyedik része kifejezi, hogy az Alaptörvény – a jog-
folytonosságot helyreállító és fenntartó – szerzôdés a múlt, a jelen és 
a jövô magyarjai között. A törvényalkotó bízik abban, hogy megfelelô 
keretét adja annak, hogy segítségével a jövô generációk „ismét naggyá 
teszik Magyarországot”.

Ezek után az Alaptörvény elleni támadások miatt nem kell meg-
lepôdni, hiszen annak szellemisége lázadás domináns globális lét- és 
világértelmezô doktrínák ellen. Most már mindenki számára világossá 
kellett, hogy váljon, hogy a most kialakuló európai rend meghatáro-
zó iránya jelenleg nem más, mint annak biztosítása, hogy pénzügyi és 
gazdasági monopolkoncentrátumok maguk számára korlátlan profitot 
biztosítsanak, a költségeket pedig a halálra ítélt nemzetállamoknak és 
polgáraiknak kell viselni. Ezért az értékek, a történeti nemzetet védô 
jogi intézmények, a vagyont, a nemzetet és az ember méltóságát valóban 
védô alkotmányjogi szándékok nemcsak akadályt, hanem lázadást is je-
lentenek a kialakuló rend ellen.

Ennek a rendnek is megvan a megfelelô filozófiai-jogfilozófiai szel-
lemi háttere. Ez a jakobinista eredetû, és a Paul Johnson15 által is meg-
alapozottan bolseviknek nevezhetô frankfurti iskola szerint nemcsak az 
értékeket kell tagadni, hanem a szavak eredeti tartalmát is, hogy a vilá-
got a „haladó” filozófusok által ismert nyelvvel lehessen csak elbeszél-
ni. A jogban ez a relativizmust jelenti, vagyis hogy a (szabadság-)jogok 
konkrét tartalmának magyarázata ne az örök elvek, értékek és a hagyo-
mány, a józan ész alapján történjen, hanem csak a „beavatott”, „felvilá-
gosult” filozófus, bíró értelmezése elfogadott. Ez viszont változtatható, 
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hiszen az alap nem az emberi megmaradás örök (isteni) elvei, hanem 
az emberi ész, amely relatív, hiszen nem tökéletes, abszolút. Ennek 
iránya és célja viszont az, hogy a hatalmi monopóliumot megszerzôk 
elvárásai alapján alakuljon az állam- és jogrend, ahol még az erkölcs se 
legyen változtathatatlan támpont. Ezt a rendszert a korlátlan centraliz-
mussal lehet és kell megvalósítani, amelynek ellensége minden hagyo-
mány, nemzeti öntudat és a saját – keresztény – hagyományait (is) kö-
vetô nemzetállam. A frankfurti iskola így sokak szerint (lásd pl. Molnár 
Tamás filozófus és az angolszász konzervatív alkotmányszemlélet stb.) 
Európa és késôbb az Egyesült Államok megrontója, elpusztítója.16

az i D e i g l e n e s a l k o T m á n y,  v a l a m i n T a z al a p T ö r v é n y 
a l k o T m á n y b í r ó s á g i  é r T e l m e z é s e,  a  k é T a l k o T m á n y 

a l k o T m á n y b í r ó s á g i  é r T e l m e z é s é n e k k a p C s o l a T a, 
„ j o g f o l y T o n o s s á g a”

Az Alkotmány rendelkezéseinek értelmezése az Alkotmánybíróság ha-
tásköre. Az Alaptörvény és az Átmeneti rendelkezések hatálybalépése 
óta a népszuverenitást megtestesítô törvényhozó (az Országgyûlés) és 
az Alkotmánybíróság eltérô alkotmányértelmezési felfogása számos AB 
határozat indoklásában szembetûnô. Annak ellenére, hogy az Alaptör-
vény maga is számos korábbi AB határozatot, elvet az alkotmányos sza-
bályozás részévé tett. Például a „szükségességi-arányossági” teszt, a köz-
társasági elnök kinevezési és kitüntetésadományozó jogköre, a házasság 
fogalmának és védelmének megerôsített védelme stb. része lett az új 
Alaptörvénynek.

Az Alaptörvény hatálybalépését követôen egyértelmûvé vált, hogy az 
Alkotmánybíróság nem követi azt az – egyébként az atlanti demokráci-
ákban és a modern jogállamiság alapvetô feltételeként elfogadott – alap-
elvet, hogy tiszteli és alkalmazkodik a népszuverenitást megtestesítô al-
kotmányozó, törvényhozó hatalomhoz, hanem fölérendeli magát. Nem 
vesz tudomást az új Alaptörvényrôl, a törvényhozó szándékáról, hanem 
azt a korábbi hatályos, de törvényességében vitatható alkotmányhoz és 
az azt értelmezô korábbi alkotmánybírósági gyakorlathoz méri. Ebbôl 
elôreláthatóan várható volt a konfliktusos helyzet kialakulása.

1990-tôl az Alkotmánybíróság alkotmányértelmezésének meghatáro-
zó elvi alapja az ún. láthatatlan alkotmány, és ennek részeként a sem-
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leges, értékmentes jogállamiság. A láthatatlan alkotmány koncepciója 
nem ismeri el a történeti alkotmányt és annak hagyományát. Sôt, az 
Alkotmánybíróság a hatályos alkotmány rendelkezéseit is az általa elfo-
gadott jogfilozófiai elvek alapján értelmezett norma értéktartalmával, 
kiterjesztô módon magyarázza. Például a 23/1990. (X. 31.), a halál-
büntetés eltörlésérôl szóló AB határozathoz írt párhuzamos vélemény, 
valamint a „négyigenes” 1989-es népszavazás nyomán kiterjesztôen 
megállapítja, hogy népszavazásra bocsátott kérdés nem foglalhat magá-
ban alkotmánymódosítást. Vagyis Európában szinte példátlan módon, 
Magyarországon alkotmányos kérdésekrôl ezek után nem lehet népsza-
vazást tartani.17

A hatályos alkotmány szövegét és a törvényhozó szándékát negligá-
ló álláspont következményének drámai példája az Alkotmánybíróság 
45/2012. (XII. 29.) határozata, amely megsemmisítette a „Magyaror-
szág Alaptörvényének átmeneti rendelkezései a kommunista diktatúrá-
ból a demokráciába való átmenetrôl” jogszabály túlnyomó részét, ame-
lyet a törvényhozó Országgyûlés alkotmányos szintû jogszabályként 
alkotott meg.

Az Alkotmánybíróság ezzel a döntéssel újraértelmezi a hatalommeg-
osztás rendszerét. Annak ellenére, hogy az Alkotmánybíróság az Alap-
törvény és az Alkotmánybíróságról szóló törvény alapján nem alkothatja 
és nem változtathatja meg az Alkotmányt. E határozat szerint azonban, 
ha a népszuverenitás alkotmányozó akarata az Alkotmánybíróság számá-
ra vitatható, akkor önmagát felhatalmazva az Alkotmánybíróság maga is 
jogosult alkotmányozni.18 Megjegyzem, hogy ezzel a döntésével az AB a 
törvényhozónak azt a szándékát sem vette figyelembe, illetve tisztelte, 
hogy nem kívánt minden szabályozást a kartális alkotmányozás logikáját  
követve egy alkotmányszintû jogszabályban elfogadni. Továbbá, nem-
csak a történeti alkotmány korában alkalmazott bíróság általi szokásjog-
értelmezô és -alakító gyakorlatot, de még a több mint kétezer éves római 
jogi örökséget sem vette figyelembe, miszerint a „praetor ius facere non 
potest” (praetor jogot nem alkothat, csak magyaráz). Erre legfeljebb a 
császárnak lett késôbb joga.

Ez azt jelenti, hogy az Alkotmánybíróság folytatta az elôzô korszak-
nak a láthatatlan alkotmányra alapozott jogfilozófiai álláspontját, amely 
szerint a hatályos alkotmány írott szabálya nem köti az alkotmánybí-
rókat. Egy arkhonokrácia19 létrejöttének szemtanúi vagyunk, amely a 
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sérthetetlenség és a felelôtlenség védôköpenyébe burkolózva magát a 
népszuverenitás fölé helyezi.

A Nemzeti hitvallás, valamint az Alaptörvény R) cikke nem csupán le-
hetôvé teszi, hanem irányelvként szabályozza azt is, hogy az Alaptörvény 
értelmezése során a bírói szervek hivatkozhassanak a történeti alkot-
mány vívmányaira. A jogállamiság jövôbeni értelmezésének sarokpont-
ja, hogy miként viszonyul, illetve viszonyulhat az AB a korábbi alkot-
mányértelmezési gyakorlatához, az Alaptörvény tükrében.

Az Alkotmánybíróság megalakulása óta az általa értelmezett láthatat-
lan alkotmány keretei között, esetenként kiterjesztô jellegû alkotmány-
fejlesztô, -magyarázó tevékenységet töltött be,20 miközben az 1946/49-es 
alkotmányt törvényesnek tartva az 1944 elôtti történelmi alkotmányt és 
jogrendet nem ismerte el.

Az Alaptörvény történelemszemlélete ugyanakkor ettôl eltérô, más. 
Igazodik a történeti magyar állam alkotmányos rendszereinek jogfelfo-
gásához, amikor meghatározza, hogy a jogrendszer alapja az Alaptörvé-
nyen túl a Nemzeti hitvallás, valamint a történeti alkotmány vívmányai.

A történeti alkotmány vívmányainak értelmezési beemelése az Alap-
törvénybe folyamatos szakmai vitákat eredményez. A jogállamiság alap-
vetô igényébôl következôen ugyanakkor elvárható, hogy Alkotmány-
bíróság a kötelezô alkotmányjogi szabályozást figyelmen kívül nem 
hagyhatja, és a történeti alkotmány értelmezésének három koncepció-
ját követheti.

Az AB tehát a történeti alkotmány vívmányait értelmezô korláto-
zott koncepciót követve magyarázhatja úgy, mint a közjogi kultúra 
része. Ebben az esetben a történeti alkotmány kevésbé tekinthetô a 
jogforrások és az önálló jogi megoldások katalógusaként. A másik 
koncepció alapján a történeti alkotmányt a tételes jogi bôvítés irány-
mutatójaként is lehet tekinteni.21 (Mind a modern-polgári korszak 
kúriai joggyakorlatát, mind a közjogi irodalmat és szabályozást. Az 
elôbbire a bírói kezdeményezés egyedi normakontroll-eljárás mellett 
az AB új jogköre, az egyedi ügyekben hozott bírói döntés Alaptör-
vénybe ütközésének vizsgálata is lehetôséget nyújt). Felmerült annak 
a lehetôsége is, hogy a történeti alkotmány nem más, mint a láthatat-
lan alkotmány22, ami azt jelentené, hogy az Alaptörvény jogszemlélete 
és értékszemlélete nem változott a provizórikus alkotmányhoz képest. 
Ezt cáfolja a törvényhozó szándéka, továbbá e szemlélet elfogadásával 
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…a bírói függetlenség 

és az ebbôl eredô 

elmozdíthatatlanság elve 

nemcsak az Alaptörvény 

szabálya…

az Alaptörvényt az AB-nak szelektív módon kellene értelmeznie. Né-
zetem szerint az AB-nak a történeti alkotmányt a közjogi kultúra ré-
szeként és a tételes jogi bôvítés iránymutatójaként kell tekintenie. Ezt 
fejezi ki a Nemzeti hitvallás azon tétele, amely szerint „Nem ismerjük 
el történeti alkotmányunk idegen megszállások miatt bekövetkezett 
felfüggesztését”.

Az Alkotmánybíróság már ho-
zott olyan határozatot, amelyben 
hivatkozik a történeti alkotmány 
vívmányaira. A bírák nyugdíja-
zása ügyében hozott 33/2012. 
(VII. 17.) AB határozat indoklá-
sában a testület megállapította, 
hogy a bírói függetlenség és az 
ebbôl eredô elmozdíthatatlanság elve nemcsak az Alaptörvény szabá-
lya, hanem a történeti alkotmány vívmányai közé is tartozik. Így min-
denkire kötelezôek, és az Alaptörvény más szabályai lehetséges tar-
talmának feltárásakor alkalmazni kell. „Amikor tehát az Alaptörvény 
mintegy ablakot nyit közjogunk történeti dimenziójára, ráirányítja a 
figyelmet azokra az intézménytörténeti elôzményekre, amelyek nél-
kül mai közjogi viszonyaink és általában jogi kultúránk gyökér nélkü-
liek lennének. Az Alkotmánybíróság felelôssége ebben a helyzetben 
mondhatni történelmi: a konkrét ügyek vizsgálatakor kötelezôen be 
kell emelnie kritikai horizontjába a jogi intézménytörténet releváns 
forrásait.”23

Ugyanakkor az AB e határozat indoklásában kinyilvánította, hogy 
az Alaptörvény R) cikk (3) bekezdése nem önmagában a történeti al-
kotmányt, hanem annak vívmányainak jelentôségét hangsúlyozza.24 
Ezzel az AB elválasztotta a történeti alkotmány vívmányait a történeti 
alkotmány egészétôl, amely véleményem szerint ellentétes a törvény-
hozó akaratával, amely a történeti alkotmány egészét tekinti mérvadó-
nak, hiszen nélküle a vívmányokat sem lehet értelmezni.25 A történeti 
alkotmányból, annak közjogi értelmezésébôl kiszakított egyes példák 
éppenséggel a történeti alkotmánnyal ellentétes tetszôleges értelme-
zésre adnak lehetôséget. Ez pedig inkább a láthatatlan alkotmány kon-
cepciója, és nem a történeti alkotmánnyal megteremtendô összhang 
szemlélete.



32

Tóth Zoltán József – Egyes észrevételek az Alaptörvény értelmezéséhez

Az AB ezzel együtt felhatalmazta magát arra is, hogy kizárólagosan 
jogosult annak megállapítására, hogy mi tartozik a történeti alkotmány-
ból a vívmányok közé az Alaptörvény alapján. Az ezzel foglalkozó jog-
tudomány és törvényhozói szándék tulajdonképpen felesleges is. Az 
Alkotmánybíróság magának vindikálja azt, amit legalábbis a törvényho-
zóval, illetve az 1944-es megszállásig, majd 1990 után a kérdéssel fog-
lalkozó legalább öt generáció jogtudósának, az ország közjogi életének 
meghatározó közéleti személyiségei álláspontjával kellene egyeztetnie, 
illetve azt figyelembe venni. A történeti alkotmány (alaki) értelmezé-
sének ugyanakkor maga az Alaptörvény is szab korlátokat, hiszen pl. 
mind az államforma, mind a parlamentáris, kancellária típusú rendszer 
az alkotmányos szabályozás része. (Mind az elôzô, mind az utóbbi meg-
változtatását az Alaptörvény módosítása teheti csak lehetôvé.) Ugyanak-
kor az Alaptörvény maga ad egy alkotmánytörténeti értékelést, amely 
szemléletének köteleznie kellene az Alkotmánybíróságot álláspontjai-
nak kialakításakor.

Az 1989 után azt az arkhonokrácia jellegébôl fakadó tudatos tenden-
ciát is felismerhetjük, hogy az AB kizárólag magának vindikálja az alkot-
mány és jogfilozófiai értelmezés kizárólagos monopóliumát is. Ennek 
következtében elvárja, hogy ennek a filozófiájához a jogszabályalkotó, 
így törvényhozó, továbbá a Kúria és a Legfôbb Ügyészség, valamint a 
közigazgatás jogalkalmazása feltétlenül alkalmazkodjon.

Az Alaptörvény alkotmánybírósági értelmezésénél ugyanakkor figye-
lembe kell venni azt is, hogy az 1989–90-es alkotmánymódosítás kereteit 
az ideológiamentes, formális jogállamiság szerint mûködô államszerve-
zet kiépítése, valamint egy értéksemleges alapjogi katalógus határozta 
meg.26

Az AB volt az a szerv, amely az alkotmány és az alkotmányban foglalt 
alapjogok értékét, a fennálló feltételek következményeként individu-
ális, relativista, esetenként agnosztikus értékrendjét meghatározta,27 a 
korábbi korszak tulajdonjogi és büntetôjogi aktusainak törvényesként 
való elismerése mellett.

Ezzel szemben a legfontosabb értékeket az Alaptörvénybe foglalva az 
Országgyûlés meghatározta.28 Az Alaptörvény a korábbiakhoz képest, 
követve a természetjogi felfogást, az embert nem mint egyént (indivi-
duum) határozza meg, hanem személyként (persona), aki értelmi, lelki 
képességeit a közösségben tudja kiteljesíteni, felelôsséget vállalva saját 
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tetteiért és a közösségért. (Ezeket az értékeket hangsúlyozza a Nemzeti 
hitvallás, az alapjogokat felsoroló rész címe is: Szabadság és felelôsség, 
valamint e részben a magzati élet védelmét kiemelô II. cikk, a családon 
belüli kölcsönös gondoskodásról szóló XVI. cikk, továbbá az Alapvetés 
részben a személyi felelôsségrôl szóló „O” cikk stb.) Ennek feltétele a jó 
és a rossz, valamint az igazság elismerése és felismerése, mint az embe-
ri szabadság korlátja. Az ember hivatását és jogait a közösségben tudja 
kiteljesíteni, a haza, a hagyomány, a nemzet, a család és más értékek 
alkotó védelmével, az emberi erényekre alapozva, mint a munka, a tisz-
tesség, a becsület, szeretet stb.29

Az Alkotmánybíróság ezzel szemben, követve a korábbi jogfilozófiai 
álláspontját, 43/2012. (XII. 20.) AB határozatával megsemmisítette30 
a családok védelmében hozott, a házasságra vonatkozó sarkalatos tör-
vény egyes rendelkezéseit. Ezzel kinyilvánította, hogy értékszemlélete 
eltér a törvényhozótól, amely az Alaptörvénnyel koherens szabályt kí-
vánt létrehozni a saját értékszemlélete alapján. Az AB ebben a határo-
zatában is kinyilvánította, hogy saját értékvilágától nem kíván eltérni, 
ha kell, a törvényhozó akaratát sem veszi figyelembe. A törvényhozó 
az Alaptörvény negyedik módosításában az L. cikk 1. bekezdésében 
egyértelmûsítette alkotmányosérték-álláspontját a család fogalmának 
az AB által immár vitathatatlan meghatározásakor.31

Az AB alkotmányértelmezési koncepciójának keretét, az alkot-
mányos szabályozás korlátain belül, megszabja a 22/2012. (V. 11.) 
AB határozat.32 Ez alapján az AB „az újabb ügyekben felhasználhatja 
azokat az érveket, amelyeket az Alaptörvény hatálybalépése elôtt ho-
zott korábbi határozata… tartalmazott, feltéve, hogy az Alaptörvény 
konkrét – az elôzô Alkotmányban foglaltakkal azonos vagy hasonló 
tartalmú – rendelkezése és értelmezési szabályai alapján ez lehet-
séges”. A határozat indokolása tehát lehetôvé tenné az 1990 utáni 
alkotmányértelmezés jogi kultúrájának, valamint a történeti alkot-
mány közjogi és a magánjogi hagyományának akár tételes jogi együt-
tes alkalmazását, ami a jogbiztonságot segítené, erôsítené. Az eset-
leges ellentmondások feloldása az AB feladat- és hatásköre lenne, 
valamint felelôssége is.

A mérleg nyelve azonban nem a kompromisszum, hanem a konfron-
táció felé mozdult el. Ki az erôsebb, a népszuverenitás vagy az arkho-
nokrácia? Ki az erôsebb, a liberális destrukció filozófiáját követô egyes 
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nemzetközi, uniós szervezetek és a magántôke, vagy a megmaradásért 
küzdelmet folytatók?

Az Alkotmánybíróság 2012 januárja óta látható módon követte a lát-
hatatlan alkotmány koncepcióján alapuló alkotmányértelmezést. En-
nek alapja, hogy magát a népszuverenitást megtestesítô törvényhozó 
fölé emeli. Eltérhet, sôt felülírhatja, kihúzhat a hatályos alkotmány szö-
vegébôl is. Az Alaptörvényt akár a korábbi, a kommunista alkotmánnyal 
jogfolytonos ideiglenes alkotmány alapján magyarázhatja. Ennek része 
volt korábban az is, hogy egyes kényes kérdésekkel tetszôlegesen nem 
foglalkozott. Így az 1995-ös jegybanki törvénnyel kapcsolatos, függet-
lenségének és a népszuverenitás viszonyának vizsgálatát kezdeményezô 
utólagos normakontrollra 2012 januárjáig nem sikerült választ adnia, 
pedig olyan személyek jegyezték, akik közül egy ma az MNB felügyelô-
bizottságának tagja. Még egy példa: a 2008-as IMF-hitel nyomán egy volt 
alkotmánybíró által is jegyzett utólagos normakontroll azt kérte, hogy 
az AB értelmezze a nemzeti, állami, illetve közvagyon fogalmát és vé-
delmének alkotmányjogi szabályozását. Erre sem sikerült határozatot 
hozni. Így az AB közvetlenül hozzájárult az ellenôrizhetetlen monetáris 
spekulációval, valamint a korlátlan eladósítással történô kifosztáshoz.  
A láthatatlan alkotmány része a kettôs mérce is, amelyet a kárpótlási igé-
nyek megalapozásáról hozott döntésében határozott meg, a 15/1993. 
(III. 12.) AB határozatban az AB elnökének indoklásával.33

A történeti alkotmány értelmezésének kizárólagos jogát is monopoli-
zálja a 2012-ben hozott döntése nyomán, akár az azt értelmezô korabeli 
jogtudomány negligálásával is. Ez a történeti alkotmány újabb módon 
történô elvetése. Bár mindenképpen pozitív, hogy legalább nem vetette 
el teljesen a törvényhozó szándékát.

Relativista értékszemléletet követett továbbra is a törvényhozó ér-
tékalapú szemléletével szemben. Korábbi, 2011-ben publikált tanulmá-
nyomban felhívtam arra a figyelmet, hogy az Alkotmánybíróságnak óri-
ási a feladata és felelôssége, hogy az elmúlt évtizedek jogrendje és az új 
alkotmánykoncepció között az összhangot, a jogbiztonság megteremté-
sét elôsegítse, de ez nem valósítható meg, sôt óriási konfliktusokat okoz, 
ha az AB nem követi az alkotmányozó akaratát, és a korábbi alkotmány 
és annak értelmezése alapján jár el a továbbiakban is.34

Ez a szemlélet éppen annak a szemléletnek a hagyománya, amely el-
len évszázadokon keresztül küzdöttek a Habsburgok korában a magyar 
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államférfiak, jogászaink. Akkor az aulikus álláspont az volt, hogy a jogok 
kizárólagos adója és magyarázója az uralkodói felségjogból következôen 
az uralkodó és annak tanácsadói. Ezzel szemben a Szent Korona szuve-
renitására alapozott álláspont az volt, hogy ez törvénytelenség, önkény, 
mert a jog és annak magyarázata nem a sérthetetlenség védelmébe bur-
kolózó kizárólagos uralkodói jog, hanem a nemzet és a király együttes 
joga, a nemzet elsôdlegességével.

Nyilvánvaló az is, hogy a törvényhozónak is bizonyos önmérsékletet 
kell tanúsítania, amely a második és a harmadik alaptörvény módosítá-
sánál felmerülhet, de az Alaptörvényt és annak céljait meg kell védenie.

A törvényhozó ezt az ellentmondást az Alaptörvény negyedik módo-
sításával oldja fel, amikor is hatályon kívül helyezi az Alkotmánybíró-
ságnak az Alaptörvény hatálybalépése elôtti határozatait (Alaptörvény 
5. pontja), valamint az Alaptörvény rendelkezéseit csak eljárási követel-
ményeknek való nem megfelelés esetén lehet eljárási és nem tartalmi 
szempontból felülvizsgálnia az Alkotmánybíróságnak.35

Megjegyzem, a 2012. január 1. elôtti alkotmánybírósági határozatok 
hatályon kívül helyezése egyértelmûvé teszi, hogy a jogalkotó el kíván 
térni az 1949-es rendszerrel jogfolytonosságot vállaló 2012-ig ideiglenes 
alkotmányos rendet alakító alkotmánybírósági értelmezés elveitôl, és az 
Alaptörvény által meghatározott értelmezési kereteket kívánja a jogál-
lamiság alapjaivá tenni. Remélhetôen az Alkotmánybíróság elfogadja a 
korábbi hetven év jog- és államszemléletével történô eltérés népszuvere-
nitásból fakadó szándékát. Elfogadja azt a státust is, amely az alkotmány-
értelmezô bíróság normális helye a jogállamiság hatalommegosztáson 
alapuló alkotmányos rendszereiben.

Az Alaptörvény lehetôvé tenné az 1945 után radikálisan megszakí-
tott, felszámolt közjogi (így alkotmányjogi, közigazgatási, jogtörténeti) 
hagyományát, az ország és a nemzet függetlenségét és jogait védô ha-
gyomány újbóli beemelését a közjog értelmezésébe, alakításába, és alap-
jait nyújtja egy új társadalmi kiegyezésnek, a jogállamiság keretei között 
létrejövô nemzeti demokráciának.36

Ez tisztelgés és elismerés is annak a reformkortól a megszállásokig 
legalább négy nemzedék jogalkotói, jogdogmatikai munkájának, amely 
a korábbi sok évszázad jogalkotó, jogalkalmazó és rendszerezô ôseinek 
hagyományára alapozta jogalakító, -fejlesztô, a szabadságot óvó és ál-
lamalakító, állammegtartó hivatását.
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törvény hatálybalépése elôtt meghozott alkotmánybírósági határozatok hatályukat 
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klasszikus fogalmát a mai alkotmányos rendhez igazítottuk.” Ablonczy Balázs: Az 

Alkotmány nyomában. Beszélgetések Szájer Józseffel és Gulyás Gergellyel. Elektromédia, 
2011, 83. o.

13  Az 1949-es alkotmány érvénytelenségével a Velencei Bizottság is foglalkozott, és 
arra a megállapításra jutott, hogy mindez pusztán politikai kijelentésként értéke-
lendô. [Különösen: CDL(2011)032, §§ 36–38. o.] Lásd Alaptanok. In: Bevezetés az 
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új megoldásokra. Meggyôzôdésem, hogy történeti alkotmányunk vívmányai frissítik 
a jelenlegi magyar jogrendszert.” Ablonczy, i. m. 82. o.
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Alávetett társadalom vagy 
polgári társadalom?

Miért gyengék a demokratikus politikai kultúra 
pillérei Magyarországon?

Subordinated Society or Civic Society?
Why are the Pillars of Democratic Political Culture 

Weak in Hungary?

Összefoglalás
A tanulmány a demokratikus politikai kultúra pilléreinek alakulását 
mutatja be a civil társadalom (ct.) szintjén. Az elsô részében leírjuk a 
„csonka civil társadalom” történetét a tekintélyuralmi rendszerek ide-
jén (1949–1989), majd elemezzük a ct. újjáépítését az új demokráciá-
ban (1990–2010). Számokkal alátámasztjuk, hogy túl alacsony a politikai 
részvétel, a társadalom bizalma a politikai intézményekben, valamint 
a politika világába való bekapcsolódás. A legfontosabb konzekvencia 
mindebbôl, hogy a ct. rekonstrukciója nem egy egyenes vonalú fejlôdés 
volt, hanem ciklikus változások sora, melyek hol erôsítették, hol gyengí-
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tették a civileket. A két évtized demokráciájában végbement változások 
összességükben növelték a ct. erejét, kiterjedtebbé tették hálózatát, de 
intenzitása továbbra is viszonylag alacsony szinten maradt. A polgári kul-
túra kialakulásához hazánkban még sokkal hosszabb idôre van szükség.

Summary
The study gives an analysis of the pillar-building process of democratic 
political culture at the level of civil society. In the first part the history 
of an “incomplete civil society” is described during authoritarian re-
gimes (1949–1989), followed by an analysis of the “reconstruction” of 
civil society in the new democracy (1990–2010). The low level of politi-
cal participation, public trust and interest in involvement in politics are 
demonstrated by data. The most important conclusions are that the 
reconstruction of civil society comprised a series of irregular, cyclical 
changes, at times strengthening, then against weakening civilians. In 
the aggregate the changes have increased the strength of civil society 
and have extended its network, however, its intensity has remained rela-
tively low.  The evolution of civic culture in Hungary requires much 
more time.

po l i T i k a i  k u l T ú r a é s  p o l g á r i  k u l T ú r a 

Közeledve 2014-hez – a választások évéhez –, a magyar demokrácia fej-
lôdését elemezve egyre gyakrabban teszik föl a kérdést, hogy miért ilyen 
alacsony szintû nálunk az emberek választói aktivitása, és egyáltalán a 
közéletben való részvételi hajlandósága? Milyen tényezôk nehezítet-
ték és nehezítik egy nagyobb állampolgári részvételre – mint pillérre 
– alapozott polgári társadalom kialakulását? Alábbi írásunkban ezekre 
a kérdésekre keressük a választ, amikor a civil társadalom karakterét, 
politikai kultúráját, viselkedését vizsgáljuk történelmi, szociológiai és 
politikai pszichológiai megközelítésbôl.

Magyarországon, a négy évtizedes tekintélyuralmi rendszer (1949–
1989) szerkezetében egy „összetört struktúrájú”, viselkedésében pedig 
egy „védekezô” civil társadalmat hagyott örökül, melynek újjáépítésé-
hez és aktivizálódásához két évtized demokratikus fejlôdése is kevésnek 
bizonyult. Tanulmányunkban ennek okait keressük. 1990-tôl 2010-ig, 
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vagyis a rendszerváltozástól a pluralista demokrácia stabilizálódásáig 
követjük nyomon a magyar politikai kultúra fejlôdését, alapvetôen a 
civil társadalom szemszögébôl. Vizsgáljuk a civil társadalom politikai 
kultúrájának alakulását a kommunista rendszerben, amikor összetör-
ték annak struktúráját, és védekezésre kényszerítették, majd pedig a 
rendszerváltozás idôszakában és az azt követô két évtizedben, amikor 
lehetôvé vált az építkezés, az átalakulás, a civil társadalom reneszánsza. 
Megnézzük, hogyan alakult a civil szervezetek sorsa az egyes kormányok 
idején. Arra is választ keresünk, hogy elindult-e az atomizált és egykor 
védekezésre kényszerített civil társadalom regenerálódása, önszervezô-
dése, reneszánsza, mely elvezethet az Almond és Verba szerzôpáros által 
leírt, részvételre épülô polgári társadalom építése irányába.1

A politikai kultúra a politika szubjektív dimenziója, mely kifejezi az 
állampolgároknak a politika világához való viszonyát.2 A politikai kul-
túra egyik legtömörebb meghatározása Rupnik szerint Samuel Beertôl 
származik, aki így fogalmaz: „A politikai kultúra összetevôi értékek és 
viszonyulási módok, melyeknek a nemzetet irányítaniuk kell.”3 Az 1950-
es évek végén keletkezett fogalmat – már elsô használói is (Pye, Almond 
és Verba) – kétféleképpen közelítették meg, egyrészt a magatartás, 
másrészt az attitûdök felôl.4 A két koncepció szintézisébôl és az azóta 
született tudományos produktumokból az alábbi meghatározást adjuk: 
„A politikai kultúra egyrészt történelmileg kialakult csoportminôségû 
attitûdök, hitek, ítéletek, érzelmek és szimbólum hálózatából áll, más-
részt orientálja a politikai magatartásokat és cselekvéseket, harmadrészt 
pedig rendet, értelmet és értelmezhetôséget biztosít a politikai folyama-
tok számára”.5 A politikai kultúra nem állandó, nem fixálódott, hanem 
idôvel változik, hosszabb távon az új kihívásokra reagál, sôt ezek a vál-
tozások különbözô erôsségben hatással vannak az új generációkra, akik 
azokat magukba szocializálják.6

A polgári kultúra kifejezést is az Almond–Verba szerzôpáros használta 
elôször 1963-ban, híres The Civic Culture címû könyvükben. A polgá-
ri kultúrát mint a politikai kultúra legfejlettebb típusát határozta meg, 
mely erôsíti a demokráciát. A politikai részvétel vonatkozásában elkülö-
nítette egymástól a politikai aktivitást és a politikai passzivitást. Ott, ahol 
a kettô többé-kevésbé kiegyensúlyozza egymást, ahol a közéleti aktivitás 
a jellemzô, ott a részvétel dominál, és a polgárok aktívan befolyásolják a 
politikai életet, ott szerintük már a modern „polgári kultúra” van, mely 
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erôsíti a demokráciát. Ahol viszont a passzivitás dominál, egy hagyomá-
nyos, „alávetett” civil társadalom mûködik „paternalista” politikai kultú-
rával. Ha például gyengék a civil jelzések, vagy alacsony a közéletben a 
választásokon való részvétel, akkor a politikai osztály elitesedik, kaszto-
sodik, és kont roll nélkülivé válik, azt csinál, amit akar, legyen az orszá-
gos vagy önkormányzati szinten. 
Így tehát a tömegdemokrácia 
erôsödésének létkérdése a civil 
társadalom aktivitása, illetve az 
aktív és passzív erôk közti meg-
oszlások, arányok.7 Jelen tanul-
mányunk is ezt a kérdéskört vizs-
gálja.

Az állampolgári viselkedésre alapozott behaviorista iskolákkal szem-
ben az a legnagyobb vád, hogy megállapításaik korlátozottak, mert 
statikusak, történelmietlenek, vagyis nem veszik figyelembe, vagy nem 
tudják figyelembe venni az idôbeli változásokat.8 A problémát úgy pró-
báltuk áthidalni, hogy az 1989 és 2010 között sztenderdizált kérdôívünk-
kel készített országos lekérdezésünk adatait idôsorba állítottuk, belôlük 
Codebookot szerkesztettünk, hogy így érzékeltessük a transzformáció 
folyamatát, és képet alkothassunk a változások irányáról, jellegérôl.9  
E sorok írója által vezetett két évtizedes kutatássorozat adataiból készült 
Codebookok egyedülálló lehetôséget kínálnak arra, hogy elemezzük, 
hogyan élték meg az emberek a politikai demokratizálódást és a gaz-
dasági privatizálódás folyamatát, milyen hatással volt mindez politikai 
kultúrájuk alakulására.10 Választ adjunk arra a kérdésre, hogy milyen 
civil társadalom és milyen politikai kultúra alakult ki nálunk az elmúlt 
hat évtized változásai során?

Megítélésünk szerint a politikai elit és a civil társadalom egymáshoz 
való erôviszonya határozta meg a magyar demokratizálás karakterét, 
„paktumos” jellegét és „csendes forradalmiságát”. Alapvetôen a politi-
kai elit és a civil társadalom viszonya határozta meg az átmenet jellegét 
és karakterét. A négy évtizede mûködô monolit politikai struktúra le-
bontásában és a demokrácia új intézményeinek kiépítésében, a kere-
tek, a szabályok diktálásában a politikai osztály régi és új elitcsoportjai 
játszották a fôszerepet, viszont az átmenet ritmusát, sebességét a civil 
társadalom adta, a maga újraéledésével és erôsödésével.11

…a politikai osztály 

elitesedik, kasztosodik,  

és kontroll nélkülivé válik, 

azt csinál, amit akar…
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Alábbi tanulmányunkban elôször azt nézzük meg, hogyan alakult a 
civil társadalom sorsa az egyes kormányzatok alatt, majd azt, hogy mi-
lyen tényezôk segítették vagy akadályozták a demokratikus rendszer fô 
pilléreinek erôsítését, melyre a polgári kultúra épülhet? Egyáltalán a 
magyar társadalom nevezhetô-e polgári kultúrájúnak, vagy megrekedt 
az alávetett kultúra szintjén?

a k o r m á n y o k h a T á s a a  C i v i l  T á r s a D a l o m r a (1949–2010)

A diktatúra két korszakának hatása a civil társadalomra (1949–1989)

A civil társadalom történeti változásai alapján leírható a polgárok politi-
kai kultúrája. A továbbiakban azt nézzük meg, hogy az egyes kormányok 
tevékenysége   – vagyis a négy évtizedes diktatúra és két évtizedes demok-
rácia (1948–2010) – milyen hatással volt a civil társadalom hat évtizedes 
fejlôdésére.

1949-ben a hazánkat megszálló szovjetek ráerôltettek az országra egy 
sztálini típusú kommunista diktatórikus alkotmányt, mely kisebb módo-
sításokkal 1989 ôszéig érvényben volt.12 Az 1948-tól kiteljesedô Rákosi-
diktatúra széttörte a civil társadalom struktúráját azzal, hogy betiltotta a 
civil szervezeteket – az alapítványokat, egyesületeket, társaságokat, a kö-
röket. Felfüggesztette a demokratikus jogokat – köztük a gyülekezési, a 
szólás- és a sajtószabadságot –, a hatalmi ágakat pedig egyetlen centrum, 
a kommunista állampárt ellenôrzése alá vonta. 1949 óta kötelezô volt a 
választásokon való részvétel, ahol csak a pártállam embereire lehetett 
szavazni. A félelem hatására a hivatalos eredmények szerint mindig a 
választók 99%-a ment el szavazni, akik pedig szavaztak, azoknak 99,9%-a 
a pártállam jelöltjét támogatta az országgyûlési választásokon és a vele 
egy napon rendezett önkormányzati választásokon is.13

A két diktatúra – a Rákosi-rendszer és a Kádár-rendszer – egyaránt 
tudatosan rombolta a civil társadalmat, hiszen számára már a létezése 
is kihívást, fenyegetést jelentett. A diktatúrák intézkedéseikkel mindent 
megtettek, hogy felszámolják a civilek autonómiáját, megtörjék ellen-
állásukat, aktivitásukat, és maguk alá gyûrjék az atomizált, kiszolgálta-
tott embereket. Ha valami különbséget találunk a két politikus nevével 
fémjelzett két rendszer között, akkor az talán csak a rombolás mélysége 
lehetett. A diktatúra második korszakában, a Kádár-korszakban a rom-
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bolás nem volt olyan totális és mélyreható, mint a Rákosi-korszakban, 
melyben szinte az alapokig szétzúzták a civilek minden szervezôdését, 
mûködésüket, vezetôiket és gondolataikat tiltották és irtották.14

Az 1956-os forradalom és szabadságharc leverését soha nem látott 
terror követte, mely fôleg a társadalom aktív, kritikai és demokratikus 
erôi ellen irányult. 56-nak egyik fontos üzenete volt a hatalom felé, hogy 
Magyarországon oly erôsek a demokratikus hagyományok, hogy represz-
szióval nem lehet tartósan és hatékonyan kormányozni. Ugyanakkor a 
represszió megfélemlítette a civil társadalmat, melynek következtében a 
konfrontációs életstratégiák helyett a „túlélésre” törekvô életstratégiák 
kerültek elôtérbe. Ez utóbbi atomizálta a társadalmat, vagyis a közszfé-
rától való eltávolodást, és a privát szférába való visszavonulást okozott, a 
részvétel helyett a távolmaradást erôsítette. Találónak tûnik az egypárt-
rendszer idején a magyar civil társadalom attitûdjére a Polányi által hasz-
nált „védekezô civil társadalom” kifejezés.15 Kádár lé nye gé ben ugyanazt 
folytatta 1956 után, mint elôdjei, elôször durvább erôszakkal, majd kifi-
nomodottabb módszerekkel. Még a 70-es és 80-as évek gulyáskommu-
nizmusában is („fogyasztói társadalmában”) suhogtak a gumibotok, erôs 
volt a megfélemlítés, még ha nem is kapott olyan nyilvánosságot, mint 
korábban. A civileket tehát egyrészt erôszakkal megfélemlítették, más-
részt különbözô ígéretekkel lecsendesítették, a szervezett közösségeket 
szétverték, az embereket atomizálták, a civil szer ve zeteket betiltották. Kö-
vetkezmény, hogy a civil társadalom szervezetileg is, szerepében is „cson-
kává” vált, alig volt értékközvetítô szerepe, és lényegében érdekképvise-
let nélkül maradt, szinte csak a bélyeggyûjtôkre és a kisállattenyésztôkre 
koncentrált, s kimaradt a rendszerváltozás teljes folyamatából.

Az 1989-ben elfogadott ideiglenes alkotmányt az 1990-ben megvá-
lasztott többpárti parlament további demokráciát garantáló részekkel 
egészítette ki. Az 1989–90-es rendszerváltozást a magyar politikai osztály 
tárgyalásokkal, az elitcsoportok alkuinak sorozatával és megegyezésével 
vitte végig, tömegtámogatás nélkül.16

A politikai átmenet kormányainak hatása a civil társadalomra (1990–1998)

Már 1988-ban és 1989-ben is egyértelmû volt, hogy a magyar társada-
lom döntô többsége nem vesz részt a politikai folyamatok alakításában, 
passzív, kivár, vagy mert maga is félt, vagy mert a történelem, családja, 
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baráti köre erre a magatartásra szocializálta ôt. Okként elég említenünk 
az 50-es évek kommunista terrorját, vagy az 1956 utáni megtorlásokat, a 
60-as évek erôszakos, kínzásokkal teli téeszesítéseit. A négy évtizedes dik-
tatúra megtorlásainak félelmetes emléke szinte zsigeri szinten beégett 
a családok emlékezetébe, a szocializáció egészen a rendszerváltozásig 
megôrizte. Az emberek atomizálódtak, döntô többségük távol maradt a 
közélet minden területétôl, így a helyi és országos politikától is.17

1988 ôszétôl egymás után alakultak a pártcsírák, a pártképzôdmények 
és a késôbbi politikai pártok. 1989 nyarán a legnagyobb ellenzéki pártok 
kiválasztott képviselôi a nyilvánosságot kizárva, a Parlament egyik termé-
ben leültek a négy évtizede uralkodó pártállam képviselôivel (MSZMP), 
hogy tárgyaljanak a hatalommegosztás módjáról és menetérôl. A zárt aj-
tók mögötti tárgyalásokon a régi és az új elit megegyezett, és kitûzték az 
új választások idôpontját is. Szûk elitcsoportok egyezkedése révén – civil 
kontroll nélkül – választódtak ki a partnerek, a „kiváltságos pártok”, akik 
egymás között maguk alakították a demokrácia alapszabályait, válasz-
tási rendszerét, intézményi kereteit, köztük az ideiglenes alkotmányt.  
A politikai egyezkedési folyamat azonban féloldalasra sikeredett, mert 
kimaradt belôle maga a nép. A „csonka társadalomban”, ahol hiányoztak 
a szervezett civil erôk, az erôviszonyok következtében egy „csonka rend-
szerváltozás” zajlott le, így a politika világában a folyamatosság következ-
tében a régi politikai erôk erôsebb pozíciókat tartottak meg, mint amit 
a változás, a megújulás erôi. A demokratikus átmenet tehát egy sajátos 
elitváltás keretében ment végbe, a hatalmon lévô pártállami elit nagy 
része már szinte menekült a hatalomból, mert cserébe megadatott szá-
mára a hatalomkonverzáció, vagyis hogy – a spontán privatizáció révén 
– politikai hatalmát gazdasági hatalommá válthassa át. Új pozíciójából is 
támogatta a hatalmat, s néhány év múlva közülük is többen visszatértek. 
Nem volt tehát érdeke, hogy a még befolyása alatt álló több százezer 
párttagot, vagy a felfegyverzett Munkásôrséget mindinkább erodálódó 
politikai hatalma védelmében mozgósítsa. Ugyanakkor az éppen csak 
formálódó, „bimbózó” ellenzék mögött csak szûk értelmiségi csoportok 
álltak, a születô új pártoknak ismertség hiányában gyakorlatilag nem 
volt társadalmi elismertsége, hiányzott mögüle a tömegek támogatása. 
A pártállami elitnek és az ellenzéki elitnek is egyaránt az volt az érdeke, 
hogy – a kiszámíthatatlan civil társadalmat kikapcsolva – mielôbb egyez-
zenek meg egymással, s ezzel nemcsak meggyorsítják a hatalmi váltást, 
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de megôrzik annak békés jellegét is, ami egyben társadalmi energiata-
karékosságot is jelent.18 Hátránya viszont, hogy az elitcsoportok hajla-
mosakká váltak összezárni és zárt politikai osztályt képezni, ami a civil 
erôk számára korlátozza vagy megakadályozza a nyomásgyakorlást, a 
transzparenciát, a döntéshozó politikusok ellenôrzését. Mindez pedig 
a demokratizálódás ellen hatott, tág teret nyújtott a korrupciónak, az 
elitesedésnek és az oligarchizálódásnak.19

A tömegek pedig mélyen hallgattak, és nagyon is bizonytalan volt, 
hogy egy konfliktus esetén milyen irányba mozdulnának, kihez csat-
lakoznának. De miért maradt ki belôle a civil társadalom? A civilek 
szervezetlensége miatti sajátos érdektelenség következtében elmaradt 
a civil társadalom és a politikai osztály közötti nagy társadalmi kiegye-
zés is. A demokratikus átmenet során senki sem kérdezte meg a népet, 
hogy milyen demokráciát akar, mi a véleménye az új demokratikus 
rendszerrôl, a privatizációról, az ideiglenes alkotmányról, arról, hogy 
milyet akar, elfogadja-e, megszavazza-e? A diktatúra alatt a magyar 
civil társadalom – Tocqueville szavaival – „paternalista” civil társada-
lommá vált, a hatalom erôszakkal és szocializációval infantilizálta a ci-
vil társadalmat, és kényszerítette egy olyan paternalista viselkedésre, 
melynek lényege az volt, hogy az embereknek le kellett mondaniuk az 
állampárt javára a közügyekbe való beleszólásról, részvételrôl, cserébe 
pedig az állam (a kormány) gondoskodott az ô szociális jólétükrôl.20 
Az érdekeket nem képviselték, hanem azt a hatalom beszámította. Az 
embereknek nem volt más választásuk, vagy beálltak a sorba, vagy szel-
lemileg és fizikailag marginalizálódtak. Ez az állami paternalizmus a 
80-as évek közepéig tartott, az állam igyekezett a terheket folyamato-
san áttenni az emberek vállára, miközben az emberek még a rendszer-
változás után is sokáig megôrizték az állami paternalizmus iránti erôs 
igényüket. 1989-ben a válaszadók 51%-a egyetértett azzal az állítással, 
hogy „Jobb, ha az ember nem politizál, mert elôbb-utóbb megüti a 
bokáját!” 62%-uk pedig úgy vélte, hogy „Amíg a dolgok jól mennek 
az országban, addig mindegy, hogy ki van hatalmon!”; 64%-uk pedig 
egyetértett azzal, hogy „A politikusok csak örülnek, ha az emberek 
nem szólnak bele a dolgaikba.”21

Magyar viszonylatban azt mondhatjuk, hogy az átmenetben valóban 
szerepet játszott a magyarok politikai kultúrája, de olyan értelemben, 
hogy a gyenge civil társadalom sokkal nagyobb teret engedett a poli-
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tikai osztálynak (ha úgy tetszik, az új politikai elitnek), mint ami egy 
demokratikus rendszer építése során kívánatos lett volna. Az elitek 
közti sajátos tranzakcióknak ugyanis több olyan velejáró káros hoza-
déka volt, mely csak késôbb vált nyilvánvalóvá. Ezek egyike az, hogy 
a megállapodás a régi politikai elit számára arra is garanciát jelen-

tett, hogy az egypártrendszer-
ben elkövetett bûnökért felelôs 
politikusok elkerülhették a fe-
lelôsségre vonást. Ezt leginkább 
úgy magyarázták Antall József 
miniszterelnök után, hogy „mi-
vel nem tetszettek forradalmat 
csinálni, így boszorkányüldözés 

sem lesz!” Csakhogy ez az állítás kétélû fegyver volt, mert a folytonos-
ság szellemében nemcsak a régi elitet vette védelmébe, de megágyazott 
az új elit védelmének is. Ha úgy tetszik, jogilag elôkészítette a terepet 
és a légkört az új politikai elit kelleténél sokkal nagyobb védettségének 
is. A pártok megválasztott politikusai mindent megtettek, hogy maguk 
is védetté váljanak, hogy minél többet átmentsenek az egykori pártál-
lami nómenklatúra védettségébôl és kiváltságaiból. Ez azt jelentette, 
hogy tagjai politikusi, kor mányzati tettei után nem vonhatók jogilag fe-
lelôsségre. Tették a politikusok mindezt magukat törvényekkel körbe-
bástyázva az új demokráciában, az „egyenlôtlen egyenlôség” nevében. 
Példaként elég itt utalni a képviselôk túl széles körû mentelmi jogaira, 
a politikusok hosszú távra titkosított ügyeire, de leginkább az ország 
vagyonának, hitelének és a Magyar Nemzeti Bank aranykészletének el-
pazarlására – felelôsök nélkül.22

Az 1989-es magyar kiegyezés valójában a magyar elitcsoportok közötti 
sajátos tranzakció volt, pozíciócserével együtt járó kölcsönös elismerés, 
megerôsítés. Ennek során egyik oldalról az 1956 óta jogszerûtlenül (le-
galitás nélkül), azaz szabad választások nélkül uralkodó régi elit hatal-
mát az új pártpolitikai elit utólag legalizálta, vagyis elismerte, jogszerûvé 
tette azzal, hogy leült vele tárgyalni. Cserébe pedig a régi elit a maga 
részérôl specifikus legitimációt, elismertséget adott az új elitnek azzal, 
hogy ôvele ült le tárgyalni, s így elfogadta hatalmi partnerének. A köl-
csönös haszonra épülô tranzakció lényege tehát így foglalható össze: 
„demokratikus legalitást demokratikus legitimációért”.23 Közép-Európa 

…az egypártrendszerben 

elkövetett bûnökért felelôs 

politikusok elkerülhették  

a felelôsségre vonást.
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legtöbb országában az 1989-es demokratizálódási folyamatokat általá-
ban tömegmegmozdulások, sztrájkok, tüntetések, sôt olykor fegyverro-
pogások is kísérték. Magyarországon a rendszerváltozás az 1980-as évek 
végétôl a pártállami elit és az alakuló új politikai elit szûk csoportjai 
között paktumjátékok sorozatával ment végbe, ami nem a pártok és a tö-
megek kapcsolatát erôsítette, hanem egyre zártabbá tette a pártok által 
összefogott politikusi osztályt. Az új politikai elitcsoportok is viszonylag 
hamar – a mozgalom erôsítése helyett – az elittechnikák alkalmazásaival 
próbálták a hatalom mûködését koordinálni, s így annak hasznát meg-
osztani. Itt zajlott le a térség legcsendesebb rendszerváltozása, ahogy 
akkoriban mondtuk: „még egy ablaküveg sem tört ki”. A magyar de mok-
ra tizálódást a politikai elitcsoportok vezényelték le, ezért nevezhetjük: 
„tárgyalásos forradalomnak”, „csendes forradalomnak”, „melankolikus 
forradalomnak”.24 1990-ben a kétharmados törvényeket azért sem kísér-
te a közvélemény részérôl általános ováció (vagy nem is tudtak róla, vagy 
nem érdekelte ôket), mert azok elfogadása lényegében az elitcsoportok 
zártkörû megegyezésének terméke volt, az emberek véleményére sen-
ki sem volt kíváncsi. Lényegében a korábbi elitista politikának volt ez 
a folytatása, amit a „csonka társadalom” gyenge civil erôi képtelenek 
voltak számon kérni a politikusoktól, nemhogy ellensúlyozni vagy vele 
szemben ellenállni.25

Az Antall-kormány munkájának egyik nagy történelmi léptékû hozadé-
ka volt a szabadság intézményesítése, jogi keretekkel való körbebástyá-
zása. A civil társadalom szervezôdése elôtt megszûntek a jogi akadályok, 
ami nagy lendületet adott az alapításokhoz és szervezôdésekhez. A gom-
ba módra szaporodó szervezeteknek azonban szembe kellett nézniük az 
addig nem tapasztalt drágulással és munkanélküliséggel. Nôtt a szegé-
nyedés, hiányoztak a nagy állami pénzelosztó központok, ahová a civilek 
is pályázhattak volna, s a kormány vagy csak lassan szervezte ôket, vagy 
erre nem is volt megoldása. Az 1990-es évek elején az emberek képét 
még a régi tapasztalatok emléke dominálta, és az autoriter rendszerbeli 
élményeikhez képest érezték úgy, hogy nagyobb a demokratikus rend-
szerben az esélyük. 1992–93-tól azonban megtorpan a kiszolgáltatottság 
csökkenésének aránya, 1993 és 1998 között ugyanis a privatizációs folya-
matok nagyon meglendültek, aminek következtében emberek tö me gei-
nek ingott meg az egzisztenciális biztonsága.26

A Horn-kormány tudatosan és szervezett formában kereste a megol-
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dást a civil szervezetek pénzzel való föltöltésére. Az egyik legjelentôsebb 
jogi intézkedésük az volt, hogy lehetôvé tették, hogy a személyi jöve-
delemadóból részesülhessenek a civil szervezetek. A kezdeményezés 
olyan sikeres volt, hogy késôbb nemzetközileg is követôkre talált.27 Ám a 
Horn-kormány egyfelôl sokkterápiával válságot kezelt (Bokros-csomag), 
és ezzel egy idôben történelmi jelentôségû privatizációt hajtott végre.  
A gazdasági és politikai átalakulás figyelemre méltónak tekinthetô, 
mégis úgy véljük, hogy a radikális piacbarát gazdasági reformok hatásá-
ra az emberek elbizonytalanodtak, és egyre kiszolgáltatottabbnak érez-
ték magukat. A megszorító intézkedések a civil társadalmat legyengítet-
ték, az aktív részvételen alapuló polgári kultúra fejlôdését pedig rövid 
vagy középtávon visszavetették. Üzemek tömegeit zárták be, építették 
le, hirtelen megnôtt a munkanélküliség, a piaci kiszolgáltatottság ér-
zése, miközben az érdek-képviseleti szervek gyengének, tehetetlennek 
minôsültek. A folyamat kemény konfliktusokat generált. Két különbözô 
logika ütközött: a demokratizálódás a társadalmi igazságosságot erô-
sítette, az állami vagyon kevesek kezébe privatizálása viszont gyorsuló 
társadalmi polarizálódást, kevesek igazságtalannak tûnô gazdagodását 
eredményezte. A kormány ellenséges viselkedése a munkavállalói szer-
vezetekkel szemben megakadályozta, hogy akár a munkavállalói, akár a 
munkaadói szervezetek korlátozzák ôt a gazdasági döntéshozatalban, a 
munkaügyi szervezetek pedig nem tudták megakadályozni a kormányt 
késôbbi jogi korlátozások bevezetésében, aminek következtében a szak-
szervezetek tagsága drasztikusan csökkent.

Stabil elitdemokrácia társadalmi kontroll nélkül (1998–2010)

Az elsô Orbán-kormány nem akadályozta a civileket tevékenységükben, de 
nem is volt olyan programja, mellyel kifejezetten a civil társadalmat tá-
mogatta volna. Országos és helyi szintû politikusai inkább tartottak a 
civilektôl, mintsem az együttmûködést keresték volna velük. A kormány-
zó párt azonban a választási kampányban már nagy erôvel fordult a ci-
vilek felé. Az 1998 és 2002 közötti Orbán-kormányról sem mondhatjuk 
el, hogy tudatos, célirányos politikát folytatott volna a civil társadalom 
erôsítésére, mert a magyar politikai osztályra kollektívan igaz volt, hogy 
tartott a civilkontroll mindennemû megjelenésétôl, ami korlátozta vagy 
ellenôrizte volna a kormányzati hatalmát. Ezt az állításunkat a demok-
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rácia elsô húsz évére mindvégig általánosan érvényesnek tartjuk (1. és 2. 
táblázat).

1. táblázat:  Az egyes kormányok (K) viszonya a civil társadalom (ct.)  
szer ve zô dé séhez Magyarországon (1948–2010)

Rend-
szerek

Kormányok K intézkedései K viszonya a ct.-hez K döntéseivel 
a ct.-t

D
ik

ta
tó

ri
ku

s 
re

nd
sz

er
ek

19
48

–1
98

9

Rákosi-korszak
1948–1956

Civil szervezetek 
betiltása, vezetôk
üldözése

Maga alá vetette,
dominálta

Szétzúzta

Kádár-korszak
1956–1989

Szervezetalapítás 
tiltása,
akadályozása

Maga alá vetette,
dominálta

Rombolta

Á
tm

en
et

ek
19

90
–1

99
8

Antall-kormány,
demokratikus 
átmenet
1990–1994

Gyülekezési és 
szervezkedési jog 
kiterjesztése

Fölszabadította, 
de a pártok átpoli-
tizálták

Engedte az 
építkezést

Horn-kormány,
poszt kom mu-
nista, 1994–1998

1%-os adótámo-
gatás és magáno-
sítás

Fölszabadította, 
de átpolitizálta

Egyszerre segí-
tette és nehezí-
tette

D
em

ok
ra

tik
us

 r
en

ds
ze

re
k

19
98

–2
01

0

Orbán-kormány,
polgári
1998–2002

Támogatási és a 
szervezkedési jog 
kiterjesztése 

Támogatott, tûrt 
és távolságot 
tartott

Építette

Medgyessy-kor-
mány
2002–2004

Szelektív támo-
gatás

Támogatott, tûrt 
és tiltott is

Szelektíven 
segítette és 
nehezítette 

Gyurcsány–Baj-
nai-kormány
2004–2010

Támogatása 
szelektív, tiltott és 
büntetett

Átpolitizálási kísér-
letek, tiltott,
támogatott és tûrt 

Harcolt ellene, 
ami részben 
aktivizálta és 
radikalizálta

Forrás: Saját kompozíció.

A 2002 és 2010 közötti szociálliberális kormányok a kezdeti toleran-
cia után egyre inkább szelektíven, politikai alapon támogatták a civile-
ket, majd pedig a tûrés mellett megjelent a tiltás is a kritikai és proteszt 
szervezetekkel szemben.

A Medgyessy-kormány – melyet akkoriban bankárkormánynak nevez-
tek – osztogatott és fosztogatott, ennek és az ún. offshore cégeknek a 
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szponzorálása következtében kiürült az ország kasszája. A Medgyessy-
kormány bizonyos értelemben segítette a civileket, de inkább szelektí-
ven, politikai alapon.

Az elsô Gyurcsány-kormány ahogy megkezdte mûködését, máris a kam-
pányra készült, erôsen politikai alapon szelektálva támogatta a hozzá 
közel álló egyesületeket, köröket, alapítványokat, a központi támogatás-
ból pedig kiszorította a politikailag tôle távol állókat. A második Gyur-
csány-kormány viszont a tôle távolabb állókat már nemcsak tûrte vagy 
tiltotta, hanem gyakran adminisztratív módon büntette is, aminek kö-
vetkeztében gyakran aktivizálta ôket, sôt ellenállásra kényszerítette. Az 
ôszödi beszéd nyilvánosságra kerülése jelentette a kezdetét a civilek po-
litikai aktivizálódásának. Megítélésem szerint ezzel a politikai jelzéssel 
indult el – politikai értelemben – a civil társadalom reneszánsza.28 Nem 
véletlen, hogy ekkor alakultak a fórum jellegû ellenzéki szervezôdések, 
szövetségek. A különbözô szervezetek közös platformra kerültek, össze-
fogtak Gyurcsány ellen, politikailag aktivizálódtak, petícióztak, és egyre 
hangosabban tüntettek. A Bajnai-kormány ideje már inkább a választási 
kampányra való felkészüléssel telt el.

A Bajnai-kormány is lényegében azt a vonulatot vitte tovább, amit a 
Gyurcsány-kormány, csak sokkal több gazdasági megszorítással.

A kialakult régi-új politikai osztály létrehozta a sajátos „posztkom-
munista nómenklatúrát”, a „felelôsök felelôtlenségének” rendszerét, 
egy olyan zárt rendszert, melyben a politikusokat senki sem ellenôriz-
te, s lényegében azt csináltak, amit csak akartak. A társadalomtól elsza-
kadt politikusi osztály kiváltságai sokban hasonlítottak a régi nómenk-
latúra kiváltságaihoz. Ennek országrontó hatása akkor egyértelmûvé 
vált. A politikai osztály saját magának önvédelmi jogszabályokat alko-
tott, így gyakorlatilag elkerülhette a felelôsségre vonást. A kormányzó 
politikusok hatalma nemcsak kontroll nélkülivé vált, de „privatizációs 
tevékenységük” – az erôszakosságok és a titkosítások révén – sokszor 
már a gazdaság és a jog szürkezónájába süllyedt.29 Két évtized folya-
mán az emberek egyre növekvô arányban érezték úgy, hogy a rendszer 
zártabbá vált.
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2. táblázat:  A civil társadalom (ct.) változása az egyes kormányok idején  
(1948–2010)

Rend-
szerek

Kormányok Ct. viselkedése Ct. állapota Ct. hálózata Ct. jellege

D
ik

ta
tú

rá
k

Rákosi-
korszak

Túlélésre 
törekvés

Rettegô ct. Darabjaira 
esett 

Csonka ct.

Kádár-korszak Elviselésre 
törekvés

Védekezô ct. Atomizáló-
dott, szerve-
zetlen „körök 
kora” 

Csonka ct.

Á
tm

en
et

ek
19

90
–1

99
8

Antall-kor-
mány,
demokratikus 
átmenet
1990–1994

Óvatos 
lépések, a ct. 
erôsödése

Erôsödés,
szervezeti növe-
kedés

Erôsödô hori-
zontális

Regenerá-
lódó ct. és 
pártfüggô

Horn-kor-
mány,
posztkommu-
nista kormány
1994–1998

Kivárás és 
szervezkedés 

Egyszerre biza-
lom és bizal-
matlanság

Horizontális 
és vertikális 
szervezetek 
erôsödése

Regenerá-
lódó és 
pártfüggô 
ct.

D
em

ok
rá

ci
ák

 
19

98
–2

01
0

Orbán-kor-
mány,
polgári
stabilizálódás
1998–2002

Szervezkedés Erôsödô ct.,
bizalom és bi-
zalmatlanság

Horizontális 
szervezetek
erôsödése 

Pártfüggô 
és függetle-
nedô ct.

Medgyessy-
kormány,
posztkommu-
nista vissza-
térés
2002–2004
Gyurcsány–
Bajnai-kor-
mány,
Ôszöd
2004–2010

Szervezke-
dés, aktivizá-
lódás

Bizalmatlanság,
félelem, harag

Horizontális 
integrálódá-
sok

Pártfüggô 
és függetle-
nedô ct.

Aktivizáló-
dás, ellenál-
lás:
a ct. kezdôdô 
reneszánsza

Félelem, harag, 
agresszió

Integrálódá-
sok, horizon-
tális összefo-
gások 

Pártfüggô 
és függetle-
nedô ct.

Forrás: Saját kompozíció.
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Figyelembe véve az eddigi tapasztalatokat, úgy tûnik, hogy nem a ha-
talom, a kormányok fogják belátni a civil társadalom szerepének fon-
tosságát, hanem a civilek fogják bizonyítani a hatalomnak, hogy egy jól 
mûködô demokráciában a civilek mindig partneri viszonyban kellene, 
hogy legyenek a mindenkori kormánnyal.

2009-ben már mindenki számára egyértelmûvé vált, hogy eljött az 
idô a civil szervezetek összefogására, az érdekérvényesítô tevékenységek 
összehangolására és a közös akciókra! Együtt erôsebbek vagyunk! Így 
fogalmazódott meg a civil szervezetek vezetôiben, hogy „Fogjunk ösz-
sze, és szervezzük magunkat!” Ebbôl született meg már 2008 végén a 
civil összefogás fontosságának gondolata, és kezdôdtek el tárgyalások 
magánlakásokon, sörözôkben, kávéházi találkozókon, vitaesteken, me-
lyek végül 2009 tavaszára elvezettek a nagyobb szervezetek többszintû 
párbeszédéhez, majd a Gyurcsány-kormány elleni széles front, a Civil 
Összefogás Fórum (CÖF) megalakulásához. Az ország legnagyobb civil 
koordinációja, a CÖF 2010 tavaszára már 1200 civil tagszervezetet fogott 
össze, s a választási kampányban is jelentôs politikai aktivitást fejtett ki 
a szocialista kormány leváltásáért.30 2011-ben és 2012-ben megalakultak 
a baloldali orientációjú civil szervezetek is, melyek maguk is integratív 
erôvel bírtak (Milla, Négy K, Hahá stb.).

a C i v i l  T á r s a D a l o m k u l T ú r á j a é s  v i s e l k e D é s e (1948–1989)

A diktatúra magatartás-torzító hatása 

Milyen magatartásformák alakulhatnak ki egy diktatúrában, amire mint 
formálandó pillérre a demokrácia is építhet? Három olyan magatartás-
formát emelünk ki, melyek általánosan megtalálhatók voltak a négy év-
tizedes tekintélyuralmi rendszerekben:

1. az „apatikus-apolitikus” magatartás;
2. a „vakhittel bíró” magatartás;
3. a „rettegô” magatartás.
Az „apatikus-apolitikus” zárványmagatartást alapvetôen a közöny és a 

fásultság jellemzi, az, hogy igyekszik magát távol tartani mindentôl, ami 
érintkezik a politika világával. Szigetként próbálja magát vagy személyi 
integritását menteni, s inkább a magánéletbe vonul vissza. A diktatúra 
számára ennek a típusnak az az elônye, hogy legalább nem fejt ki el-
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lenállást, nem kritizál, nem lázít, legalábbis nyilvánosan nem teszi. De 
hátránya, hogy maga is egészében egy passzív aktus, egy neutralitás, aki 
így nem tartalmazza a hatalom számára fontos „feltétel nélküli követni 
készség” mozzanatát.

A „vakhitû” alávetett magatartás forrása az, hogy a személy nem 
lát más alternatívát, csak azt az 
egyet, amit ô megél. Ami van, azt 
eleve adottnak feltételezi, termé-
szetesnek fogja fel, megszereti, 
sôt egyenesen beleszeret. Ilyen 
érzés lehetett az 50-es években a 
Sztálin vagy Rákosi Mátyás iránti 
rajongás, vagy napjainkban az észak-koreai vezetôk iránti extázisos, ôr-
jöngô és önkívületében síró alattvaló.

A „rettegô” alávetett magatartású szintén tartalmazza a feltétlen kö-
vetni készség mozzanatát. Ôt a terror által kiváltott félelem mozgatja, 
ami szintén minden intézményesített diktatúra része. A diktatúra ez 
utóbbi kettôt tartja kívánatosnak, csak a puhább verzió tûri meg az el-
sôt. Olyannyira igaz ez, hogy a totális diktatúrák nem is engedik az elsô 
változatot. Emlékezzünk csak a Rákosi-korszak mondására: „Aki nincs 
velünk, az ellenünk van!”, amihez képest oldódást jelentett a késô Ká-
dár-korszak: „Aki nincs ellenünk, az velünk van!”.

Kérdés az, hogy napjaink demokráciájában mibôl nôhet ki a biza-
lom, mint fô pillér: a csendes túlélésbôl vagy a feltétlen követni kész-
ségbôl? A válaszunkat nem alapozhatjuk empirikus adatokra, csak 
szubjektív tapasztalatokon alapuló sok bizonytalanságot tartalmazó 
valószínûsítésekre. Feltételezzük, hogy az „apolitikusok” egy része akti-
vizálódik, hiszen a szabadság birodalmában meg tudná tartani önmaga 
identitását és integritását akkor is, ha mégis politizálna. A hatalom által 
gerjesztett félelemnek a demokráciában meg kell szûnnie. A „rettegô” 
is lényegében hasonló dilemmák elôtt áll. Félelme a rendszerváltozás 
és átalakítás idején ugyan még sokáig fennmaradhat, de ideális hely-
zetben a stabil demokráciában nincs helye a félelemnek. A rettegônek 
nem kell rettegnie, választhat, hogy politizál-e, vagy sem, aktivizálódik-
e, vagy sem. Ha csömöre van az évtizedes kényszerpolitizálástól, akkor 
egy idôre biztosan kivonul, nem politizál, sôt nem is szavaz, ha viszont 
a pártok valamelyike képes felébreszteni az érdeklôdését (pl. egy vonzó 

…legalább nem fejt ki 

ellenállást, nem kritizál,  

nem lázít…
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céllal), akkor elindulhat egyfajta bizalomépülés benne a politika világa 
iránt. De ennek fordítottja is igaz, ha nincsen megfelelô pártkínálat, 
nincs olyan erô, mely a politikához vagy annak szereplôihez vonzaná, 
továbbra is bizalmatlan marad. Ez esetben a szabadság nem a választás 
szabadságát jelenti számára, azt, hogy végre szabad nem szavaznia. A 
„vakhitû” által eddig vakon követett monopolisztikus rendszer minde-
nestül megszûnik (pártostól, vezérestôl, eszméstôl), és hirtelen alter-
natívákat lát maga elôtt. Ha tudja ôket értelmezni, és valamelyik iránt 
affinitása nyilvánul meg, akkor ô lesz az, aki a késôbbiekben is erôs 
pártkötôdéssel bír, vagy keresi a nagy vezért, akiben megbízhat. Nagy 
valószínûséggel megôrzi választói aktivitását, és elmegy mindig szavazni, 
hiszen ezt az eljárást kötelezô jelleggel interiorizálta. Csak kisebb részük 
vonul ki illúzióvesztetten a politikából mint választópolgár. Számokat és 
arányokat felelôtlenség lenne mondani.

Íme tömegszinten azok a pillérek, melyeket az új demokráciák kor-
mányai a régi rendszerbôl örököltek, és amelyekre a rendszerváltozás 
óta építkezni kellene: képlékenyek és felettébb kiszámíthatatlanok. 

Rejtôzködô vélemények

A diktatúra a sajtó- és gyülekezési szabadság tiltásával lehetetlenné tette 
a civil erôk szervezôdését, az érdekszervezetek és pártok alakítását, a 
nem hivatalos politikai csatornákon kívüli közéleti tevékenységet, és így 
mindenféle érdek-képviseleti vagy tiltakozó akciót is. A civil társadalom 
politikai tagoltsága szabad közélet hiányában gyakorlatilag „rejtve ma-
radt” („covert public opinion”). Emellett a több mint négy évtizedes 
diktatúra idején tiltották a politika szféráját érintô közvélemény-kutatá-
sok végzését is, más jellegû kutatásokba idônként sikerült becsempész-
ni egy-egy közéleti kérdést. Ne feledkezzünk el a válaszolók félelmeirôl 
sem, melyek mindvégig erôsek voltak, hiszen az évtizedes tiltások mi-
att a nyolcvanas években sokan nem mertek véleményt nyilvánítani.  
A korabeli kérdôíves válaszok ezért sok bizonytalanságot, „nincs  
válasz”-t vagy „nem tudom”-ot tartalmaztak, vagy a válaszadók feltétlenül 
egyetértettek abban, amit a rendszer elvárt tôlük. Ezeket a tényezôket 
számításba kell vennünk, amikor a diktatúra idején végzett kutatások 
adatait elemezzük.

Hankiss Elemérék 1977-es értékkutatásának egyik fô következtetése 
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az volt, hogy akik elégedettek az életükkel, a maguk sikerességét és bol-
dogságát saját személyiségüknek tulajdonították, viszont az elégedetlen 
emberek kudarcaik okát inkább az ôket körülvevô külsô körülmények-
ben, a társadalmi környezet korlátjaiban látták.31 1985-ben a Lázár Guy 
és Bruszt László vezette életvilág-kutatások szerint a magyaroknak a töb-
bi országhoz képest nagyon elégedett önképük volt. Úgy érezték, hogy 
a kommunista régió összes országa közül „ôk élnek a legjobban”, náluk 
a legnagyobb „az emberek közötti egyenlôség”, és „ôk szólhatnak bele 
leginkább a közügyekbe”, tehát a körülményekhez képest az ô barakk-
juk a legvidámabb.32

Közép-Európában Magyarországon készült az elsô kifejezetten több-
pártrendszeres politikai közvélemény-kutatás 1989 tavaszán e sorok 
írója és kollégája, Bruszt László vezetésével, és 1989 és 2010 között 
évente vagy kétévente lekérdeztük. Az így kapott 12 országos adatfel-
vétel eredményeit idôsorba állítottuk, és Codebookba szerkesztettük.33 
Válaszolhatunk arra az alapkérdésre, mennyiben változott maga a ci-
vil társadalom, és hogyan élte meg a rendszerváltozás folyamatát, fôleg 
a demokratizálódás és a privatizációs folyamat összefüggésében? Mit 
mondanak az elsô empirikus vizsgálatok adatai a két korszak határán 
álló civil társadalomról?

A korszakok értékelése

Az emberek múltbeli tapasztalataik alapján építették föl jövôbeli elvárá-
saikat, és ehhez viszonyították a jelen megítélését. Az új politikai elitnek 
el kellett érnie, hogy az emberek számára ne a múlt, hanem a jelen 
legyen a kiindulópont, és a környezô volt államszocialista országokhoz 
viszonyítsák magukat, melyek szintén piacgazdaságot és demokráciát 
építenek. 1989 tavaszán kérdôívünkkel az elmúlt 100 év politikai kor-
szakairól kértük ki az emberek véleményét, hogy megítélésük szerint 
mikor éltek jobban. A Horthy, Rákosi és Kádár nevével fémjelzett kor-
szakokat és „napjaink demokráciáját” értékelve azt láttuk, hogy az élet-
színvonal tekintetében az emberek döntô többsége a Kádár-korszak tel-
jesítményét tekinti a legjobbnak, még két évtizeddel a rendszerváltozás 
után is. Miközben a folyamatosan gazdasági válságokkal küszködô de-
mokratikus korszakunk leértékelôdött, a két háború idôszaka, a Horthy-
korszak felértékelôdött, és 2010-ben a második helyre került. Itt elsôsor-
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ban nem arról van szó, hogy a (Gyurcsány-, Bajnai-) kormány tudatosan 
hirdeti a Horthy-rendszer felértékelôdését, hanem rossz kormányzati 
teljesítményük idézi elô azt.

3. táblázat:  A 20. századi korszakok megítélésének változása  
(legrosszabb – legjobb; átlag 1–5; 1989–2010). 
Kérdés: „Ön szerint mikor éltek jobban az emberek?”

1989 2001 2010

1. Kádár-korszakban 
(1956–1989)

3.9721
(.9926)

4.0749
(1.0019)

3.6279
(1.1484)

2. Horthy-korszakban 
(1920–1944)

2.0321
(1.0813)

2.3322
(1.2091)

3.0427
(1.3045)

3. Napjaink demokráciájában 
(1989–2010)

3.3312
(1.0378)

3.3940
(1.1658)

2.7870
(1.3601)

4. Rákosi-korszakban 
(1948–1956)

1.8914
(.9637)

1.8630
(1.0309)

1.8106
(1.0508)

Forrás: Simon János: A demokratikus politikai kultúra pillére Magyarországon – avagy közvéle-
mény a magyar demokrácia 20 évérôl. Codebook, CEPoliti Kiadó, Budapest, 2013, 99–101. o.

A Kádár-korszakról a többségnek az a véleménye, hogy „hiányzott 
a szabadság” (70%) és „nagy volt az elnyomás” (61%), de „a magyar 
gazdaság fejlôdött” (59%), és „majdnem minden magyar jobban élt” 
(63%).34

Az állampolgár és a politika távolsága

A kérdésekre adott válaszok azt mutatják, hogy az emberek úgy élték 
meg a változásokat, hogy a demokratikus keretek növekedésével 1990 
és 1999 között nem csökkent a politika és az állampolgárok közötti 
távolság, sôt sok vonatkozásban nôtt. A félelmek és a fenntartások vi-
szonylag magas szinten fennmaradtak: 1990-ben 41%, 1999-ben 40% 
értett egyet azzal, hogy „Jobb, ha az ember nem politizál, mert elôbb-
utóbb megüti a bokáját”. A rendszerváltás elején is és 1999-ben is 80%-
uk mondta, hogy „A politikusokban soha sem szabad megbízni”; és vál-
tozatlanul 80%-uk mondja, hogy „Csak baj esetén érdekli az embereket 
a politikusok véleménye”. Ugyanakkor egyértelmûen nôtt azok aránya, 
akik a kilencvenes évek végén nagyobb távolságot láttak maguk és a 
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politika világa között, mint az évtized elején. 1990 és 1999 között 43%-
ról 31%-ra csökkent azok aránya, akik szerint „Magyarországon min-
denki beleszólhat az ország ügyeinek intézésébe”; 45%-ról 64%-ra nôtt 
azok aránya, akik szerint „Manapság csak az politizál, aki karriert akar 
csinálni”. 36%-ról 26%-ra csökkent azoké, akik szerint „A politikusok 
mindent megtesznek, hogy meg-
ismerjék az emberek vélemé-
nyét”. A pártok sem hozták köze-
lebb a politikát, sôt megítélésük 
is romlott 20 év alatt. 2010-ben 
csak 75% válaszolta azt, hogy 
„Fontos, hogy legyenek pártok a 
demokráciában”, 10 évvel koráb-
ban 94%-nak volt ez a véleménye.35

1989-ben a válaszadók többsége úgy gondolta, hogy a politikai párto-
kon keresztül esélyt kapnak, hogy részt vegyenek a politizálásban, így ez 
a szám 2010-re a felére csökkent (46%). Ezzel egy idôben folyamatosan 
növekszik azon válaszadók száma, akik úgy gondolják, hogy a pártok 
csak a vezetôik érdekeit szolgálják. 2010-ben ez az arány 61% volt. Az 
egyetlen kedvezô változás a demokrácia szempontjából, hogy míg 1990-
ben 55% mondta azt, hogy nem látja a különbséget a pártok között, 
addig 20 évvel késôbb már csak 22%-uk.36

Összességében azt mondhatjuk a pártokról, hogy sok funkciójuk mel-
lett nem töltik be azt a szerepet, mellyel közelebb vihetnék a polgárokat 
a közélethez.

az ú j  D e m o k r á C i a T e l j e s í T m é n y e (1990–2010)

1990 és 2010 közötti két évtized idôsoros adatai alapján tanulságos kö-
vetkeztetéseket vonhatunk le. Mindenekelôtt azt, hogy a politika és a 
gazdaság világában lezajlott változások olyan impulzusokat küldtek a 
társadalom felé, mely sok vonatkozásban szembement a demokratizáló-
dás elveivel és várt hatásaival. A demokrácia intézményileg kiépült, de 
mintha az intézmények ajtóin csak kevesek fértek volna be, mert azok 
folyamatosan záródtak az emberek többsége elôtt.

A tömegek politikai kultúrájának (attitûdjeinek, orientációinak, 
értékeinek és magatartásának) alakulására adatelemzésünk során öt 

A demokrácia intézményileg 
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fontosabb megállapítást tehetünk. Az egyik, hogy értékrendszerre vo-
natkozik. Állampolgári elvárások közül négy területet néztünk meg 
közelebbrôl, ezek a következôk: 1. Az értékek és az állam (kormány) 
magas szociális szerepvállalása iránti igény; 2. Korrupció és a rendszer 
zártsága; 3. A kiszolgáltatottság érzése; 4. A bizalomépítés problémája. 
A továbbiakban nézzük meg ezeket közelebbrôl!

Változatlan értékrendszer, paternalizmus és munkakeresés

Némileg meglepô, hogy az emberek értékrendszerének vonatkozásá-
ban két évtized alatt nem történt lényeges változás, ami azt az elméletet 
erôsíti, hogy a szocializáció mechanizmusai hosszú távon hatnak, és sok-
kal nehezebben változnak, mint sokan gondolnák. 12 érték fontosságát 
elemezve az aggregát adatok szerint az értékolló némileg összezárult, 
mégis az emberek számára változatlanul az életvilág értékei a legfon-
tosabbak (nyugalom, biztonság, munka, jólét), és a közélet irányába 
mutató értékek a legkevésbé fontosak (szervezetek alakítása, politikai 
részvétel).

A Kádár-korszakban is magas volt az állam erôs szociális szerepvál-
lalását igénylôk aránya, a paternalizmus, amit akkor az alternatívanél-
küliséggel magyaráztunk. Az állami tulajdon lebontása és a magántu-
lajdon erôsítése azonban nem hozta magával az individuális felelôsség 
erôsödését, a mutatók itt is lényegében változatlanságról tanúskodnak. 
Arra a kérdésre, hogy „a kormánytól való erôs függôség helyett az em-
bereknek maguknak kellene gondoskodniuk magukról, vagy inkább a 
kormánynak kellene megtennie mindent, hogy megvédje az embere-
ket a gazdasági nehézségektôl”, 1991-ben a válaszolók 76%-a mondta, 
hogy a kormány kötelessége lenne megvédeni az embereket, 2001-ben  
79%-a gondolta így, 2010-ben pedig 74%-ának volt ugyanez a véleménye.  
A rendszerváltás után 10 év elmúltával sem csökkent a kormányzati sze-
rep iránti igény: pl. 1990-ben és 1999-ben is a válaszadók 97%-a mondta, 
hogy gondoskodnia kell a betegek egészségügyi ellátásáról.37

A munka a magyarok létvilága számára mindig központi kérdés volt. 
A fontos kormányzati feladatok közül az „infláció csökkentése vagy a 
munkanélküliség csökkentése” alternatívában 1990-ben még csak a ki-
sebbség választotta a munkanélküliség csökkentését, 45%-a, 1999-ben 
már 55%-a, és 2010-ben 83%-a.38 Ez egyben azt is jelzi, hogy a munka-
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nélküliség veszélye egyre keményebb megpróbáltatásokkal jár. Ha pe-
dig elveszítenék a munkájukat, akkor 1990-ben még csak a válaszadók 
alig több mint fele mondta, hogy „nem” vagy csak „nagyon nehezen” 
találna munkát (53%), húsz év múlva viszont 64%-uk látta így.39

Korrupció, érvényesülési gátak és a rendszer záródása

Az 1990-es 33%-ról 2001-ben 64%-ra, 2010-ben pedig 77%-ra emelke-
dett azok aránya, akik szerint a korrupció és a protekciózás az aktuális 
kormány alatt (Bajnai-kormány) nôtt. A munkaerôpiacon a növekvô fe-
szültséget jelzi, hogy 1990-ben még megosztott volt a társadalom, hogy 
melyiket szeretné inkább elkerülni a két rossz közül, az inflációt szeret-
né csökkenteni, vagy inkább a munkanélküliséget (55–45% arányban). 
1999-ben már 55%-a mondta az utóbbit, 2010-ben pedig több mint 
négyötödük, 83%.40

2010-ben a válaszadók 81%-a mondta, hogy („nagyon”, „inkább”) 
„büszke vagyok hazámra”. Ennek ellenére húsz év alatt drámaian nö-
vekedett azok aránya, akik úgy érzik, itthon kevesebb az érvényesülési 
lehetôségük a nyugati országokhoz képest, ha „egy nyugati országban 
élnének, többre vitték volna” (1989-ben 55%, 1999-ben 66%, 2010-ben 
76%). Harmadára csökkent azoké, akik úgy nyilatkoztak, hogy „ha fel-
tétlenül választaniuk kéne, Magyarországot választanák hazájuknak” 
(1990: 72%, 1999: 55%, 2010: 35%).41

Mindezek hatására növekedett azok aránya, akik úgy érzik, hogy ki 
vannak zárva. Mindezek alapján az emberek többsége a demokratizálás 
folyamatát nem úgy élte meg, hogy a rendszer nyitottabbá vált volna, 
mint ahogy a legtöbb demokratikus átmenet résztvevôi, hanem sokkal 
inkább úgy, hogy a folyamat végére a rendszer drámaian zárttá és ki-
rekesztôvé vált. 1989-ben még a polgárok kevesebb mint a fele (46%) 
ítélte meg úgy, hogy ami az országban történik, az egy kisebbség érde-
keit szolgálja, 2001-ben 75%-uk, 2010-ben (a Bajnai-kormány idején) 
pedig már 87%-uk volt ezen a véleményen.42 Azt tapasztaljuk, hogy a 
két évtizedes rendszer-átalakítást (privatizáció és politikai pluralizáció) 
a nagy többség nem úgy élte meg, mint nyitottabbá (demokratikusab-
bá) válást, hanem mint zártabbá válást, elitizálódást, mely növelte a ki-
rekesztettségét. Ennek egyik legfontosabb háttérváltozója és elôidézôje 
a politikai osztály gyenge kormányzati teljesítménye (4. táblázat).
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4. táblázat: A rendszer zártabbá válásának érzése (1989–2010), %-ban

1989 1990 1991 1992 1993 1999 2001 2002 2010

Néhány ember ér-
dekében történik 

46 56 57 70 69 57 75 76 87

Minden ember 
érdekében

54 44 43 30 31 43 25 24 13

N= 898 710 965 1183 1135 986 1367 1410 980
Forrás: Simon János: A demokratikus politikai kultúra pillére Magyarországon – avagy közvé-
lemény a magyar demokrácia 20 évérôl. Codebook, CEPoliti Kiadó, Budapest, 2013, 31–32. o.

Kiszolgáltatottság érzése

Az 1990-es évek elején a posztkommunista országokban végzett kutatá-
saink egyik legmegdöbbentôbb eredménye az volt, hogy milyen nagy-
arányú az emberek tehetetlenség- és kiszolgáltatottságérzése. Azok ará-
nya, akik úgy érzik, hogy tehetnek az érdekeiket sértô intézkedés ellen 
valamit, országos szinten mindössze 5 és 18% között mozgott. A magyar 
mutatók közép- és kelet-európai összehasonlításban a magasabbak közé 
tartoznak, de ezek is csak megközelítették a „harmadik világ” országa-
inak szintjét, és messze elmaradtak a „stabil demokráciák” 40–70%-os 
átlagaitól. A rendelkezésünkre álló adatok – az 1985-tôl 2010-ig készített 
11 országos felmérés – legfontosabb tanulsága, hogy a magukat tehe-
tetleneknek, országos szinten kiszolgáltatottaknak érzôk aránya mindig 
80% fölött volt, sôt 1990-hez képest 2010-ben még némileg emelkedett 
is (82%-ról 84%-ra).43

Bizalom, bizalmatlanság

A bizalom a diktatúrákban nem alakul ki, illetve ami ott kialakul, az torz 
vagy nagyon illékony, hiszen maga az intézményesített diktatúra nem 
bizalmat követel, mert annak kiváltóit nem tudja biztosítani, hanem fel-
tétlen hûséget. A demokratizálódás egyik feladata lett volna a bizalom 
építése is, amiben a két évtized folyamatai nem mutattak komoly sike-
reket. Magyarországon nemzetközi összehasonlításban magas arányú a 
személyközi bizalom, vagyis az önbizalom, a családokba és a rokoni kap-
csolatokba vetett bizalom, ezután következik az Istenbe, a kollégákba, a 
szomszédba és a honfitársakba vetett bizalom (5. táblázat).
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A demokrácia pilléreit jelentô intézményekbe vetett bizalom a leg-
alacsonyabb szintû, melynek magyarázata, hogy az emberek nem tudtak 
tartósan kapcsolódni a formalizált szervezetekhez, mert azok maguk is 
képlékenyek voltak, túlságosan gyakran változtak a jogszabályok, a for-
mák és a mechanizmusok, továbbá a privatizáció és az eladósodási válság 
bizonytalanná tette a munkahelyeket. A legállandóbb egység a család 
volt és maradt, mely hazánkban a szocializáció során kiemelkedô szere-
pet játszott, ugyanakkor a 20. században rendkívül gyorsan devalválód-
tak a hatalom által preferált politikai ideológiák és az általuk létrehozott 
intézmények is, ezért sem alakult ki irántuk elégséges szintû bizalom. Az 
intézmények iránti komoly fenntartások és nagyfokú bizalmatlanságok 
nem segítik a polgárok közéletben való részvételét.

5. táblázat:  A bizalom erôsségének változása (az index 1–5, a 2010-es sorrend 
szerint). Kérdés: „Ön mennyiben bízik az alábbiakban?”

Átlag Változás
1993 2010 1993–2010

  1. Saját maga 3.5414 3.6697 .1283
  2. Családja, rokonai 3.8258 3.5597 -.2661
  3. Isten 2.7935 2.8372 .0437
  4. Munkatársai 2.9851 2.6548 -.3303
  5. Munkaadója 2.8422 2.5122 -.3300
  6. Hadsereg 2.6780 2.4600 -.2180
  7. Szomszédok 2.9107 2.4426 -.4681
  8. Honfitársak 2.7004 2.3313 -.3691
  9. Egyház 2.2504 2.2443 -.0061
10. Rendôrség 2.5747 2.0824 -.4923
11. Szakszervezetek 2.0142 1.9790 -.0352
12. Politikai pártok 1.8734 1.9246 .0512
13. Parlament 2.1270 1.8801 -.2469
14. Tömegtájékoztatás 2.3565 1.6437 -.7128
15. Kormány 2.2410 1.5250 -.7160

Forrás: Simon János: A demokratikus politikai kultúra pillére Magyarországon – avagy közvé-
lemény a magyar demokrácia 20 évérôl. Codebook, CEPoliti Kiadó, Budapest, 2013, 60–73. o.
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ös s z e g e z v e

Tanulmányunkban a civil társadalom demokratikus politikai kultúrá-
jának pilléreit elemeztük történelmi változásaiban és alapvetôen tö-
megszinten készült közvélemény-kutatási adatokra támaszkodva. A civil 
társadalom karakterét és a polgárok politikai viselkedését történelmi 
változásaiban írtuk le a négy évtizedes diktatúra és a két évtizedes de-
mokrácia idején.

A demokrácia teljesítményével általános az elégedetlenség, külö-
nösen az egyes kormányzati munkák tekintetében. Az emberek egyre 
kevesebben érzik, hogy a pártok teret engednek nekik a közügyekben 
való részvételhez, sôt azt tapasztalják, hogy a pártok elitesednek, zártab-
bá válnak, oligarchizálódnak és kasztosodnak. De a demokráciával való 
elégedetlenség nem azt jelenti, hogy az emberek diktatúrára vágynak, 
hanem egy igazi és mély kormányváltásra és kormányzati rendszerváltás-
ra, ami a demokráciát erôsíti a hosszúra nyúlt posztkommunista korszak 
után. „Több”, „jobb” demokráciát akarnak.

Az idôsoros adatok legfôbb tanulságait 2010-re vonatkoztatva a kö-
vetkezô megállapításokat tehetjük: 20 év után is a nyugalom, a biz-
tonság, a jólét és a munka a legfontosabb érték. Változatlanul magas 
arányú a kormányzattal szembeni elvárás a szociális beavatkozásra; 
az emberek sokkal nagyobb arányban félnek a munkanélküliségtôl; 
jelentôsen nôtt azok aránya, akik szerint nôtt a korrupció és a protek-
ciózás; nagyobb arányban érzékelik az egyének érvényesülési lehetô-
ségének csökkenését és a rendszer zártságának növekedését. Sajnos 
20 év demokráciájában sem változott a kiszolgáltatottság érzésének 
magas aránya, és míg az interperszonális bizalom viszonylag magas 
szintû maradt, ugyanakkor a demokratikus intézmények iránti biza-
lom (parlament, pártok, szakszervezet, kormány, média) továbbra is 
nagyon alacsony szintû.

A két évtizedes demokratikus fejlôdés is kevés volt, hogy lénye-
ges áttörés történjék a polgári értékek tekintetében. A változások 
egyértelmûek, de kevesek, a polgári értékek gyengék, különösen az 
intézmények és szervezetek vonatkozásában (bizalom, fontosság, akti-
vitás tekintetében). A civil társadalom diktatúra alatti deformálódása 
és két évtizedes demokrácia alatti formálódása nem egy egyenes vona-
lú lineárisan erôsödô fejlôdést hozott egy erôsebb intenzitású formá-
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ció felé, hanem a folyamatot szabálytalan változások jellemezték, ami 
a korábbinál sokkal extenzívebb, de viszonylag alacsony intenzitású 
civil társadalom kialakulásához vezettek.44 Az általunk leírtak hason-
lítanak az Almond és Powell által leírt klasszikus paraszti és egyházi 
kultúra komponenseihez. A politikai kultúra ezen típusai ritkán talál-
hatók meg a nyugati típusú ipari társadalomban, de nem a közép-eu-
rópai modern mezôgazdaság alapú társadalmakban, mint a lengyel, 
a szlovák, a horvát, a bolgár. Az egyházi kultúra ideális hely felállíta-
ni a tradicionális, posztfeudális társadalmat, ahol nincsenek speciá-
lis szerepek, és az emberek nincsenek tudatában a nemzeti politikai 
rendszernek.45 Magyarországon és a posztkommunista országokban 
az egyenlôség és a társadalmi igazságosság elve sokszor ütközött, a 
Nagy Átalakítás idején többször és folyamatosan egymásnak feszült a 
demokratizálás és a magánosítás logikája, mivel ez utóbbiak nyertese 
csak egy kisebbség lett, vesztese viszont a többség. Ezért is lesz hosz-
szabb folyamat az állampolgár polgárrá válása, vagyis az az út, mely 
Almond szavaival az „alattvalói” politikai kultúrától a polgári „résztve-
vôi” politikai kultúra felé vezet.

Összességében az elmúlt húsz évben a magyar civil társadalom tex-
túrája határozottan növekedett, térben egyre szélesebb körûvé vált, 
de érzelmileg és intenzitásban megmaradt az alacsony intenzitás 
szintjén. Az átalakulás szabálytalan módon ment végbe, szabálytalan 
hullámokkal. Az erôsödés keveredett a gyengüléssel, a növekedés a 
csökkenéssel, az interferenciák tovább nehezítették a kibontakozást. 
Ez a fajta fejlôdés megnehezítette egy magasabb szintû és egy erôsebb 
intenzitású civil társadalom kialakulását, helyette két évtized alatt egy 
elnyújtott folyamatban még sérülékenyebb civil világot produkált.  
A civil élet vezetô szereplôi a gyakorta szûkülô lehetôségek miatt elbi-
zonytalanodtak, maguk is akaratlanul korlátokat építettek, és cselek-
vési terük nem növekedett, alacsony intenzitásuk miatt maguk sem 
erôsödtek. A magyar civil társadalom a jelenlegi kondíciókkal csak 
közepesen kiterjedt, és továbbra is alacsony intenzitású. Úgy tûnik, 
a magyar civil társadalom a paternalista alávetett társadalomból az 
Almond–Verba-féle polgári részvételi társadalom felé vezetô hosszú 
úton még csak elindult.
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A Kárpát-medence 
etnikai térképezése

Ethnic Mapping of the Carpathian Basin

Összefoglalás
Az oszmánok kiûzését követô betelepülések után a Kárpát-medence 
nemzetiségi képe rendkívül sokszínû lett, az etnikumok és a nyelvek 
területi eloszlása viszonylag rövid idô alatt jelentôs változáson ment 
át. A gyors átalakulás, illetve a háborús idôszakokat lezáró tárgyalások-
hoz támpontokat és érveket nyújtó népességi, néprajzi térképek (nem 
egyszer sajnos csak vélt) fontossága magyarázza, hogy hazánkban nagy 
számban készültek etnikai térképek. Az adatok bemutatására, a folya-
matok szemléltetésére a szerkesztôk eltérô, nem egyszer kísérletezô 
kartográfiai megoldásokat alkalmaztak. A tanulmány korszakokra bont-
va ismerteti azokat a fontosabb térképes forrásokat, amelyek az utóbbi 
kétszáz év etnikai tarkaságát mutatták be, és ezeket kiegészíti az adott 
idôszakra jellemzô nemzetiségi adatokkal. 

Summary
After the resettlement of the Carpathian Basin once the Ottomans had 
been expelled, the ethnic picture of the region became extremely di-
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verse as the regional dispersal of ethnicities and languages underwent 
significant changes in a relatively short time. The rapid transformation 
and the (sadly often only perceived) importance of population and eth-
nographic maps, which provided the guidelines and arguments for the 
concluding negotiations of war times, provide an explanation for the 
high number of ethnic maps made in Hungary. In order to present 
the data and the processes, the editors have often resorted to diverse 
and tentative cartographic solutions. The study presents the main car-
tographic resources that depict the ethnic diversity of the past two hun-
dred years in the breakdown of historical eras and provides supplemen-
tary information on the ethnicities.

a T ö r T é n e T i  é s  f ö l D r a j z i  a l a p

A Kárpátok íve egybeöleli a két magyar alföldet és Erdély zárt meden-
céjét, és kialakítja ezzel a Kárpát-medence együttesét. Ezek együttes te-
rülete 300–350 ezer km2, aszerint, hogy déli határát hol húzzuk meg. 
Kiterjedésére a medence nagyobb, mint a Brit-szigetek és nagyobb Itália 
félszigeténél is.

A terület központi nagy kamrájában a magyar állam alakult ki a 10. 
században, és megmaradt ott a mai napig. Határa olyan állandóságot 
mutatott ez idô alatt, mint egyetlen más államé sem ilyen hosszú ideig a 
kontinensen. Európában a Kárpátok ívén futó országhatárhoz hasonlót 
csak a Pireneusok hegyvidéke alkotott Spanyolország és Franciaország 
között. Tizenegy évszázad távlatában a magyar állam jelentette a Kárpát-
medence határait. A Kárpát-medence területe a magyar államalapítás 
óta jó hétszáz éven keresztül egyetlen ország politikai szervezetébe tar-
tozott, és csak az Oszmán Birodalom terjeszkedése során szakadt három 
részre, majd létezett megfelezve. A 19. század közepén újra összetarto-
zott nagy tájként, és egyetlen politikai testté egyesült, ám 1920-ban öt 
részre szakadt. A központi területtôl elhatárolt része egyikébôl sem lett 
önálló állam: a Kárpát-medencén túli területekhez csatolták ôket.

A Kárpát-medence és környéke mértani középhelyet foglal el Európa 
kontinensén. Olyan tájegyüttes, amely Európa néprajzi tájainak érint-
kezési vonalában fekszik. Itt szomszédol a kontinensen megtelepedett 
három nagy nyelvcsalád, a germán, a latin és a szláv. E nyelv- és népcsa-
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ládok képviselôi között egy mindegyikkel szemben idegen származású 
nép, a magyarság lakja Belsô-Európa magterületét. A magyarság külön-
leges színt jelent a Kárpát-medencében.

az e T n i k a i  (n e m z e T i s é g i)  T é r k é p e z é s  k e z D e T e

1784-ben II. József népszámlálást rendelt el Magyarországon, és ugyan-
így Erdélyben és Horvátországban is. A népszámlálást a központi ha-
tóságok 1784 és 1787 között a katonaság segítségével hajtották végre. 
Magyarországon a lakosság száma 6,5 millió, Erdélyé 1,5 millió és Hor-
vátországé 650 ezer, összesen több mint 8,5 millió volt. Ez a szám meg-
haladta a korabeli becsléseket.

A népszámlálások nyomán Magyarország etnikai térképeinek hosszú 
sora Korabinszky János térképével, az 1:1 milliós Wasser- und Producten 
Karte des Koenigreichs Ungarn. Als ethnographische Karte adjustiert 1791-es 
bécsi kiadásával kezdôdik. A geológus-térképész Korabinszkynek ezzel 
még aligha lehettek különösebb politikai céljai. Érdekesség azonban, 
hogy utána a nemzetiségi mozgalmak megjelenésével és erôsödésével az 
ország etnikai térképei jó ideig nemzetiségi szerzôktôl kerültek ki. Csap-
lovics János 1821-ben publikált mûve, a Gemälde von Ungarn második 
kötetéhez mellékelt Ethnographische Karte des Königreichs Ungarn sammt 
Croatien, Slavonien, der Ungarischer Militärgrenze und der Seeküste már éles 
vonalakkal határolja el a nemzetiségeket a magyarságtól, de választóvo-
nalai még tárgyilagosnak tekinthetôk. Pavel Josef Šafárik propaganda-
célú nemzetiségi térképe 1842-ben Olmützben, a Slovenský Zemevid címû 
munkájában jelent meg. Az egész osztrák–magyar birodalmat ábrázoló 
térképnek nincsen tudományos értéke, hiszen a nemzetiségi határvona-
lakhoz ekkor még hiányoztak a néprajzi adatok, de ebbôl a térképbôl 
születtek azok a nemzetiségi választóvonalak, amelyek végül Trianon-
ban országhatárokká váltak. A korabeli nemzetiségi propaganda szélsô-
séges példája a hírhedett Gál Lajosnak 1838-ban napvilágot látott, már 
inkább politikai, mint etnikai térképe, amelyen Új-Illyriát tüntette fel, 
és az 1848 körül Besztercebányán név nélkül kiadott Slavonia inferior sae-
culi X. címû térképe, amely a 10. században Magyarország területén élô 
népeket ábrázolja a szlovák nacionalisták elgondolása szerint.

Lényeges változással járt, hogy az osztrák császári állam 1840-ben 
hivatalos, központi statisztikát hozott létre. Az 1850-ben végrehajtott 
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birodalmi népszámlálás eredményeinek alapján szerkesztette a kiváló 
osztrák statisztikus, Karl Czoernig az 1855-ben megjelent, módszertani-
lag figyelemre méltó, a nyelvi és nemzetiségi térképek területén pedig 
mérföldkônek számító négylapos Ethnographische Karte der Oesterreichi-
schen Monarchie 1:846 ezres méretarányú mûvét. (A térkép 1:1 584 000 
kicsinyítésben is megjelent.)

Té r k é p e k a k i e g y e z é s T ô l a z 1.  v i l á g h á b o r ú i g

Az 1867-es kiegyezés szelleme lendületet adott a nemzetiségi térképek 
szerkesztésének. A dualista államszervezet intézményesen összekötötte 

a Kárpát-medence népeit, és se-
gítette ôket, hogy megindulja-
nak a felzárkózás útján. A kiegye-
zés államrendszere felgyorsította 
azt a polgárosítási folyamatot, 
amelyet a 18. század második fe-
lében az abszolutizmus indított 
el. Már az 1850-es években meg-

figyelhetô egy bevándorlási hullám az örökös tartományokból (osztrá-
kok, csehek, morvák), ami 1867 után felgyorsult. Ez az idôszak volt a 
tatárjárás, majd a törökök utáni kor harmadik bevándorlási hulláma. 
És megindult egy belsô migráció is, 1910-ben a lakosság több mint 
30%-a máshol él, mint ahol született. Magyarország népessége a dualiz-
mus fél évszázada alatt 4,9 millióról 10,1 millióra nôtt. Ez 107%-os nö-
vekedés az európai 70%-os növekedéshez képest. A magyarok aránya 
pedig 1910-re 42%-ról 55%-ra emelkedett. Az asszimiláció kölcsönös 
folyamat. Nem az egyik idomul a másikhoz, hanem egymáshoz igazod-
nak. Egy új magyar nemzet születésének kezdete ez, amely a legneme-
sebb hagyományra, a nemzeti toleranciára épült, írja 1996-ban Glatz 
Ferenc a Magyarok krónikájában.

A kiegyezés utáni elsô kezdeményezés Keleti Károly akadémikus, a 
magyar statisztikai szolgálat létrehozójának nevéhez fûzôdik. A Hazánk 
népe... címû munkáját az MTA 1871-ben nagydíjával tüntette ki. Mintegy 
tíz évvel késôbb, a hetvenes évek végén, esetleg a nyolcvanas évek elején 
készült Magyarország ethnographiai térképe kb. 1:2 milliós méretarányban. 
Errôl az Országos Széchényi Könyvtár térképtárában ôrzött térképrôl 

Az 1867-es kiegyezés 

szelleme lendületet adott 

a nemzetiségi térképek 

szerkesztésének.
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nem derül ki, hogy ki a szerzôje, és mikor készült. Az is lehet, hogy 
nem önállóan jelent meg, hanem csak melléklete lehetett valamely 
könyvnek. A térképnek különösebb értéke nincsen, szerzôje a lakatlan 
területek fogalmát még nem ismeri, és minden területet lefed valamely 
nemzetiség színével.

Az elsô ismert magyar szerzô, aki számottevô néprajzi térképet már 
valós népszámlálás alapján készített, Réthey Ferenc volt. Mûve az 1880-
as népszámlálás alapján készült, amely elôször kérdezett rá a lakosság 
anyanyelvére. A Magyar Sz. Korona Országainak Ethnographiai Térképe 
címû munkát a fiatal Kogutowicz Manó kartografálta. Az 1886-ban ki-
adott, 1:1,15 milliós méretarányban készült térképen Kogutowicz ti-
zenkét nemzetiséget tüntetett fel tizenkét színnel. A nemzetiségeket a 
városokban 5–10%-tól, a kistelepüléseken pedig 15–20% aránytól áb-
rázolta. A jeles térképtörténész, Fodor Ferenc a Magyar térképírás címû 
1952–1954-ben írt tanulmányában a mû számos hiányosságára mutatott 
rá. Az ábrázolás a horvátokat és a szerbeket nem választotta el egymás-
tól, és mivel Horvátországban a politikai községek voltak a népszámlálás 
egységei, amelyek néha tíz helységet is magukban foglalnak, az ottani 
magyar és német népesség kevesebb színnel szerepel a térképen, mint 
amennyi volt a valóságban. Magyarország nyugati peremén a horvátokat 
és vendeket együtt tüntették fel, holott ezek nem azonosak. Erdélyben 
a románok által lakott területek lakatlan magas hegységeit sem vették 
figyelembe, és így arányszámukon felüli zöld színt kaptak a térképen. 
Módszertanilag még bizony eléggé kezdetlegesnek mondható elsô 
nemzetiségi térképünk…

Tíz évvel késôbb, 1896-ban, a magyar államiság ezredéves országos ki-
állítása alkalmával a Statisztikai Hivatal kiadott egy atlaszt Magyarország 
kulturális és közgazdasági állapotát feltüntetô térképek és grafikonok sorozata 
címen. A huszonegy darab 50x35 cm méretû térképet tartalmazó mû 
nyolcadik lapja Magyarország etnográfiai térképe volt, amelyen az 1890-
es népszámlálás adatai alapján a nemzetiségeket hét színnel ábrázolták. 
A szép térképsorozat nemcsak a kiállításon szerepelt, hanem az oktatási 
kormányzat megküldte minden iskolának is. A nemzetiségi viszonyok 
bemutatását olyan fontosnak tartotta a korabeli politika, hogy Balogh 
Pál A népfajok Magyarországon címû könyvét 1902-ben maga a közoktatás-
ügyi miniszter adta ki. A mû számos térképmelléklete között van olyan 
is, amelyik a nemzetiségek területi elterjedését tünteti fel. Módszerében 



76

Klinghammer István – Gercsák Gábor – A Kárpát-medence etnikai térképezése

még ez a munka is meglehetôsen kiforratlan, és inkább csak statisztikai 
ábrázolásnak tekinthetô.

Igaz, Balogh Pál a néprajzi térképek szerkesztését illetôleg még nem 
kaphatott útmutatást a kor jeles geográfusaitól, hiszen mûve négy év-
vel megelôzte a Brózik Károly szerkesztette Nagy magyar atlaszt, amelybe 
Cholnoky Jenô tudományegyetemi professzor megrajzolta Magyaror-
szág néprajzi térképét, az atlaszt szerkesztôként jegyzô Brózik pedig az 
egész Monarchiáét. (Szerkesztôi hiba, hogy a két térkép egyezô terüle-
tei lényeges ellentmondásban vannak egymással.) Cholnokynak ez az 
1906-ban megjelent, de valószínûleg sokkal elôbb tervezett néprajzi tér-
képe Balogh mûvéhez képest már figyelemre méltó módszertani fejlô-
dést mutat. Tudománytörténeti vita, hogy Cholnoky ennek az atlasznak 
néprajzi térképét tervezte-e elôbb, vagy azt, amelyik 1902-ben Koguto-
wicz Teljes atlaszában is megjelent. Az utóbbi térkép ugyanis az 1900-ban 
kiadott Iskolai atlaszából fejlôdött ki, viszont a Nagy magyar atlasz egyes 
lapjait már 1901-ben bemutatták a Magyar Földrajzi Társaságban, de a 
teljes mû csak 1906-ban jelent meg. Cholnokynak a Teljes atlaszban pub-
likált munkája az 1900-as népszámlálás adatai alapján készült. Az 1:2,4 
millió méretarányú térképen nyolc nemzetiséget különböztet meg, a 
többit egyéb néven összevonja, valamint a horvátokat és a horvátországi 
szerbeket sem választja el egymástól. További probléma, hogy a lakatlan 
területeket sem hagyja ki az ábrázolásból, így a nemzetiségek elterjedé-
se és a színezett térképi terület nincsen arányban. Mindezek ellenére 
ezt kell az elsô olyan magyarországi nemzetiségi térképnek tekinteni, 
amelynek már nemcsak komoly statisztikai alapjai vannak, hanem a kar-
tográfiában jártas szakember is készítette!

A 20. század fordulóját követôen annyira a politikai viták elôterébe 
került a nemzetiségi kérdés Magyarországon, hogy a tényleges helyzet 
bemutatására a közoktatási miniszter szükségesnek tartotta az iskolákat 
néprajzi falitérképpel is ellátni. Így keletkezett 1909-ben a Magyar Föld-
rajzi Társaság javaslatára miniszteri megbízásból Bátky Zsigmondnak  
A magyar szent korona országainak néprajzi iskolai fali térképe. Az 1:600 ezer 
méretarányú térképet a Földrajzi Intézet adta ki. Még ez is az 1900-as 
népszámlálás adataira épült. Bátky községhatáros felbontásban dol-
gozott, olyan részletességgel, mint elôtte még senki sem. Egy község 
színfoltjaiból csak akkor maradt el valamely nemzetiség, ha aránya ott 
a lakosság 10%-a alatt maradt, sôt Budapesten még ezen érték alá is 
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mentek. Ilyen részletes térkép szerkesztéséhez még ez a méretarány sem 
volt elegendô, ezért a tervezés a lényegesen nagyobb méretarányú 1:260 
ezres közigazgatási térképen történt, és ezt kisebbítették a kinyomtatott 
térkép számára. Ez a falitérkép volt az elsô kísérlet arra is, hogy bizonyos 
lakatlan területeket kihagyjanak a színezésbôl (általában a 800  m-es 
szintvonalon felüli régiókban fekvô erdôségeket, amely magasságon fe-
lül alig néhány település volt található a régi Magyarország területén). 
Elôször Bátky törekedett arra, hogy a lakosságszámot és a lakott terü-
leteket egymással arányba hozza. Ô választotta el elôször egymástól a 
horvátországi szerbeket és a horvátokat, akiket a statisztika addig nem 
különböztetett meg. Térképén összesen tizenkét nemzetiséget ábrázolt, 
és a térkép két sarkában egy, a nemzetiségek arányát bemutató grafi-
kont és egy Cholnoky által szerkesztett népsûrûségi térképet helyezett 
el. Néprajzi térképéhez magyarázó füzetet is csatolt. Bátky késôbb az 
1910-es népszámlálást is feldolgozta, és ez a kis térképe számos atlasz-
ban megjelent. Ez a térkép látható például a Kogutowicz-féle iskolai 
atlaszok késôbbi kiadásaiban is.

Az etnikai térképek kérdése a nemzetiségi megyékben is idôszerûvé 
vált, ezért nem egy megyében készültek ilyenek. Bár nagyobb részük csak 
kéziratban maradt, néhányat kiadtak, például 1911-ben Arad megyéét.

Té r k é p e k a z 1.  v i l á g h á b o r ú l e z á r á s á T ó l a 2.  v i l á g h á b o r ú i g

Az 1. világháború megrázkódtatásai szétrepesztették az államrendszert. 
Megindult a harc a határok átrendezéséért. A térség feloldatlan etnikai 
feszültségei már a világháborúban alkalmat adtak az antanthatalmak-
nak, hogy céljaiknak megnyerjék a Monarchia területén élô elégedetlen 
nemzeteket. Feltámad Csehország, és magával ragadja a Felvidéket, a ro-
mán fejedelemségek 1856-ban újjászervezett állama megkapja Erdélyt, a 
világháborút kiprovokáló Szerbia pedig a dél-magyarországi vidékeket, 
írja Glatz Ferenc. Magyarországon a kormányzati hatalom szétmállott. 
A magyar államszervezetet a gyôztes antanthatalmak igényeinek megfe-
lelôen konszolidálták, ez az új államhatalom pedig aláírta a békeszerzô-
dést. 1920-ban szétdarabolták Európának ezt a tartós államterületét.

A felosztás 23,4 millió lakost érintett: 300 ezer került Ausztriához, 3,5 
millió Csehszlovákiához, 5,3 millió Romániához, 4,1 millió Jugoszlávi-
ához, ahová Horvát-Szlavónország is került 2,6 millió lakossal. Magyar-
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országnak az összmagyarság alig kétharmada, 93 ezer km2-en 7,6 millió 
lakosa maradt.

Az 1. világháború után szétzilált országban rövid idô alatt a néprajzi, 
illetve nemzetiségi térképeknek egész sora készült. Ezeknek jellemzôje, 
hogy valamennyi keresi azt a módszert, amellyel igazságosan lehet áb-

rázolni Magyarország nemzetisé-
geinek térbeli eloszlását, a nép-
rajzi határoknak a valóságban a 
legtöbb helyen való elmosódását, 
a magyarság néprajzi szigeteit a 
nemzetiségi vidékeken, és a te-
rületek igazságos néprajzi meg-
oszlását, aminek képét a lakatlan 
területek vagy a különbözô sûrûn 

lakott területek nem torzítják el, állapítja meg Fodor Ferenc.
Az elsô világháborút követô összeomlás idején a legjobb magyar geog-

ráfusok álltak készen egy részletes néprajzi térkép elkészítésére, amelyet 
a közelinek látszó béketárgyalásra szántak. Teleki Pál indítványára Kogu-
towicz Károly, Bátky Zsigmond és Littke Aurél vettek részt a szerkesz-
tésben, de a munkálatokba késôbb más geográfusok is bekapcsolódtak.  
A kiváló szakemberek munkájukhoz a Monarchia 1:200 ezres méretará-
nyú topográfiai térképmûvét választották térképi alapnak, és e térképmû 
lapjaiból az Államnyomdában, hasonló méretarányban, de már magyar 
helynevekkel, negyvenöt szelvényt sokszorosíttattak. Vállalkozásuk rend-
kívüli méretére jellemzô, hogy a lakosság adatfelvételében nemcsak az 
ország minden egyes településéig, hanem ezen túlmenôen a százfôs lélek-
számú lakott helyek adataiig mentek le. Az egész térkép 13 ezer települést 
és még további hétezer lakott helyet jelöl. (Horvátországot nem vonták 
be az adatfelvételbe.) A negyvenöt térképlapon százezernél több kör ala-
kú térképjelet kellett elhelyezni a népesség ábrázolására. Az értékará-
nyos körök ötven, száz, ötszáz és ezer lakost jelölnek. A szerkesztôk arra 
is gondot fordítottak, hogy a jeleket a település alakjának megfelelôen, a 
település kontúrján belül helyezzék el. Csak Budapestnek, Pozsonynak, 
Sopronnak, Szombathelynek, Gyôrnek és Temesvárnak volt több lakosa, 
mint amennyi a település rajzának térképi felületén ábrázolható volt, így 
a körjelek egy része ezeknél kívül került a város határán. A kéziratos térké-
peket huszonöt-harminc rajzoló készítette, és huszonhárom példányban 

...valamennyi keresi azt 

a módszert, amellyel 

igazságosan lehet ábrázolni  

Magyarország nemzetiségeinek  

térbeli eloszlását.
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készült el. Valamennyi megkülönböztethetô nemzetiség kézi festéssel kü-
lön színt kapott. Ez akkor a világ legnagyobb méretarányú és legnagyobb 
méretû néprajzi térképe volt! Soha, egyetlen térkép sem ment el a száz-
fôs lélekszámú lakott helyek részletességéig. Ez az egyik nagy jelentôsé-
ge ennek a munkának. A másik az, hogy ezzel megoldódott a legfôbb 
módszertani probléma: ugyanis nagy térképi pontossággal maradtak ki az 
ábrázolásból a lakatlan területek, és így kitûntek a népsûrûségi viszonyok. 
Mindenkoron dicsôsége marad a magyar kartográfiának ennek a nagy 
néprajzi térképnek ilyen rövid idô, pár hét alatti elôállítása! Ez a korabeli 
nemzetközi szakirodalomban nagy feltûnést keltett. Mivel a mû csak ke-
vés kéziratos példányban készült, ezért felmerült az igény, hogy a térkép 
nyomtatásban is napvilágot lásson.

A térkép nyomtatásban a Földrajzi Intézet kiadásában kicsinyítve je-
lent meg. A térkép címe Magyarország 1:300 000 néprajzi térképe. Dedinsz-
ky Vladimir, Ferenczi István, Halász Gyula, Herbst Ernô, Kogutowicz Lajos, 
Littke Aurél, Madarassy László, Marczell György, Schmidt Tibold, Steiner Lajos 
közremûködésével szerkesztették Bátky Zsigmond és Kogutowicz Károly. Ez Ma-
gyarország legnagyobb nyomtatott néprajzi térképe, amely francia és 
angol kiadásban is megjelent.

Ennek a nagy térképnek szinte területi kiegészítése az 1919-ben 
Györffy István saját kutatásai és személyes adatgyûjtése alapján szerkesz-
tett A moldvai csángók néprajzi térképe. A néprajzkutató egyetemi tanár 
kilenc fokozatban, 10%-os lépcsôkben ábrázolja a csángók arányát az 
egyes falvakban. Ahol nem érte el a csángók aránya a 10%-os küszöböt, 
ott aláhúzta a helynevet. A mû helyet kapott az elsô világháborút lezáró 
béketárgyalásokra kiadott térképek között.

A kartográfia területén is kiváló geográfus szakember, Teleki Pál 
1918-ban Magyarország néprajzi térképe a népsûrûség alapján címû mûve 
szerkesztésénél egy módszertani újdonsággal jelentkezett. Az 1910-es 
népszámlálás alapján szerkesztett 1:1 milliós térképén arra törekedett, 
hogy a nemzetiség számaránya és a lakott területük aránya közötti vi-
szonyt megjelenítse, hogy így a népsûrûség is kitûnjék a lakatlanul ma-
radt terület nagyságából. Térképén minden járás területébôl csak annyi 
mm2 térképi felületet töltött ki az ott élô nemzetiségek színével, ahány 
száz fô élt ott. Tehát térképén minden mm2 száz lakost jelent. Ahol a 
népsûrûség nem érte el a száz fôt, ott bizonyos nagyságú terület fehé-
ren, azaz lakatlanul maradt. Így jól kitûnik például a hegyvidékek ritka 
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lakossága. Viszont ahol meghaladja a száz fô/km2 értéket a népsûrûség, 
például a városokban, ott a lakosságszám nem fér bele a település tér-
képi vonatkozási felületébe. Teleki ezt a problémát úgy oldotta meg, 
hogy a népesség számát mértani idomokba rendezve helyezte el a vá-
ros körül, azaz nem mindenütt jelenik meg a lakosság pontosan azon a 
területen, ahol a valóságban él. Mivel nem pontos helyén van minden 
nemzetiséget jelölô színfolt, ezért inkább csak kartogramnak tekinthet-
jük a mûvet. Néprajzi határok kijelölésére tehát nem alkalmas, de az 
ország vagy egyes részei igazságos és valóságos nemzetiségi térképének 
megítélésére nagyszerûen megfelel, mert egyetlen nemzetiség sem ka-
pott arányán felüli vagy aluli színfoltot. A munka, amely tizenkét szín-
nel jeleníti meg a nemzetiségek képét, számos kiadást ért meg. Megje-
lent magyar, német, francia és angol szöveggel is, és ez volt az egyetlen 
térkép, amelyet az 1920-as párizsi béketárgyaláson megtekintettek. Ott 
kapta a nevét is a magyar nemzetiséget jelölô színrôl: Carte rouge.

Ugyancsak a párizsi béketárgyalásokra készült az a hat térkép, ame-
lyeket a román kormány által benyújtott erdélyi néprajzi térkép cáfo-
latául szántak. A hat térkép a következô: Románok a Kárpátok és a Tisza 
között, a románok által benyújtott, de helytelen adatokat tartalmazó térkép máso-
lata. Románok a Kárpátok és a Tisza között, a valós adatoknak megfelelôen. Ro-
mánok a Kárpátok és a Tisza között, azon területek feltüntetésével, ahol a nyelv-
határokon a románok helytelen színezést alkalmaztak. Románok a Kárpátok és a 
Tisza között a népsûrûségi viszonyok figyelembevételével. Magyarok a Kárpátok 
és a Tisza között. Nem-román lakosság a Kárpátok és a Tisza között. Ezek a 
Fodor Ferenc kiváló kartográfus és történész szerkesztésében készült la-
pok is részei voltak a magyar béketárgyalási anyagnak. Érdekesség, hogy 
a térképlapok 1937-ben kisebbített formában újra megjelentek a Föld-
rajzi Közleményekben, amikor is Teleki Pál szakmai vitába bocsátkozott 
Someşan román statisztikussal, aki megtámadta a Carte rouge nemzetkö-
zi szakirodalomban elismert szerkesztési módszerét.

A béketárgyalásokat segítendô jelentette meg 1919-ben Magyarország 
néprajzi térképét két jó szándékú amatôr is, Dörre Jenô vasúti fômérnök 
és Lux Ernô vasúti felügyelô. 1:900 ezres méretarányú térképükön az 
1910-es népszámlálás adatait hasonló módszerrel ábrázolták, mint az 
1:200 ezres kéziratos nagy térkép néhány hónappal korábban, de a ki-
sebb méretarány miatt térképükön a kör alakú jelek már ezer lakost 
jelölnek. A szerkesztésében korrekt munka azonban komoly térképolva-
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sási nehézséget okoz, mivel a szürke alapnyomású térképen pl. a román 
nemzetiséget kékesszürke színnel jelenítették meg.

Az 1918–1919-es évek utolsó, immár hetedik néprajzi térképét a Ma-
gyar Földrajzi Intézet adta ki. Az 1:1 milliós méretarányban készült hosszú 
címû munka: Magyarország néprajzi térképe. Az 1910-es népszámlálás alapján. 
Nemzeti többségek, kisebbségek, népsûrûség. Móricz Miklós tervezte népsûrûségi 
térkép alapján szerkesztette Kogutowicz Károly. Az abban az idôben már Sze-
geden geográfus egyetemi tanár Kogutowicz nem éppen sikeres szer-
kesztôi elve az volt, hogy minden település annak a nemzetiségnek az 
alapszínét kapja, amely a település lakosságának az 50%-át meghaladta. 
Ahol nem volt abszolút többségû nemzetiség, ott az alapszínezés elma-
radt, a település területét fehéren hagyta. Így az ország területe magyar 
többségû, nemzetiségi többségû és semleges területekre különült el. 
Csak hat nemzetiséget különböztetett meg színnel, a többieket az egyéb 
kategóriába vonta össze. A többséget mutató területek népsûrûségét az 
alapszínezés négy tónusfokozata adta meg: a 0–25 fô/km2 területeket 
pontozva, a 25–45 közöttieket vonalkázva, a 45–64 közötti értékeket rá-
csozva, a 64 fô/km2 felettieket pedig tele színnel ábrázolta. Térképén te-
hát Kogutowicz a nemzetiségi többség szerinti területeket különbözô szí-
nekkel, a népsûrûségük szerinti besorolásukat pedig a színek különbözô 
raszterfokozataival jelenítette meg. A térképi képet tovább terhelte, mert 
még a települések kisebbségi lakosait is (0–1500 fôig) saját színüknek 
megfelelô, változó alakú és a népsûrûség szerint változó nagyságú jelek-
kel ábrázolta. Így a térképen az egyes területek többségben lévô nemze-
tisége a színrôl, népsûrûsége a színfokozatról, kisebbségeinek száma és 
hovatartozása pedig a jelek alakjáról és színérôl olvasható le. Kogutowicz 
Károly kiküszöbölte ugyan a lakatlan területek sokat vitatott problémá-
ját, és valóban a népsûrûség alapjára vezette vissza a nemzetiségi térkép 
ábrázolását, de annyira túlbonyolította a színeknek és a színek tónusér-
tékeinek a jelekkel való kombinálását, hogy térképe szinte áttekinthe-
tetlenné vált. Kitûnt ugyan az ország középsô magyarlakta területeinek 
magasabb népsûrûsége, írja Fodor Ferenc, de eléggé élesen rajzolódtak 
ki a nemzetiségi többségek határvonalai is, amit akkor pedig politikai 
okokból inkább kerülni kívántak.

Mai szemmel nézve szinte hihetetlen, hogy az 1. világháborút követô 
rövid idô alatt Magyarországnak hét nemzetiségi térképe jelent meg. 
Ha azonban belehelyezzük magunkat a korabeli politikai viszonyokba, 
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ez korántsem meglepô. A nemzetiségek Kárpát-medencei területi elhe-
lyezkedésének kérdése szoros kapcsolatban volt az akkor kialakított ál-
lamok politikájával – és nemcsak a magyarságnál, hanem fôleg Erdély 
vonatkozásában a románságnál is. Itt elég Rónai András 1942-ben pub-
likált tanulmányára utalni. Az Államtudományi Intézet kiadásában meg-
jelent munkában az elsô és második világháború közötti idôszakban, 
illetôleg azt kissé megelôzôen kiadott 29 (!) román nemzetiségi térkép 
leírását adta.

Magyarország felosztása után csökkent az érdeklôdés a néprajzi tér-
képek iránt, de 1927-ben, feléledvén a revíziós remények, újra rájuk 
terelôdött a közönség figyelme. A reményt kiváltó eseménysor: 1927 
tavaszán megszûnt az antant katonai ellenôrzése, a nyár elején Lord 
Rothermere Magyarország helye a Nap alatt címmel cikket írt a Daily Mail 
angol lapban. A cikkre válaszul augusztusra elkészült a magyar nép kö-
szönetét tolmácsoló, huszonhat kötetben 1,2 millió aláírást tartalmazó 
hálairat a lordnak. Az érdeklôdést kihasználva Kogutowicz Károly még 
ebben az évben kiadta új mûvét Magyarország néprajzi térképe címmel. 
Az 1:1 milliós méretarányú térkép idôszerû megjelenése miatt jól fo-
gyott az üzletekben, de szinte azonnal kiváltotta a szakmai körök súlyos 
kritikáját. Sôt még azt a vádat is kihívta, hogy – bár jószándékúan – a 
magyarság bemutatására kifejezetten káros térképi ábrázolást alkalma-
zott. Kogutowicz módszere az volt, hogy az egész országot a nemzetiségi 
többség színeivel raszteresen világosabb tónusú területekre bontotta, és 
ebbôl a színezésbôl csak a magasabb hegységek területét hagyta ki. Ez-
zel a módszerrel valósággal szétosztotta nemzetiségileg az országot, írja 
a térkép értékelésében Fodor Ferenc. A többség színével raszterezett 
területen a települések nemzetiségi lakosságát pedig a tele színû kari-
kák és pontok szinte „foltszerûen” jelenítették meg. Ezzel Kogutowicz 
– kritikusai szerint – végzetes hibát követett el, mert ezek a „foltok” a te-
lepülés területével és a lakosság számával is arányosak, és így tévesen az 
ott élô nemzetiség számarányára lehet következtetni, ebbôl pedig nagy 
hátrányok adódtak a magyarság rovására. Például Brassóban 4560 fôvel 
több magyar lakott, mint Békéscsabán, de Brassó magyarsági köre mégis 
egyharmaddal kisebb, mint Békéscsabáé. A súlyos kritikákat Kogutowicz 
igyekezett elhárítani, de ez nem sikerült megnyugtató módon. Talán ez 
a fogadtatás volt az oka, hogy bár térképe elôszavában Kogutowicz meg-
ígérte, 1:500 ezres méretarányban sosem jelent meg.
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Érdekesség, hogy ezekben az években a néprajzi térképek annyira 
a köztudatban voltak, hogy még az Állami Térképészet két jeles mun-
katársa, Scharf Nándor és Turner Ferenc által készített dombormûvû 
térképnek is megjelent 1928-ban a néprajzi színezésû kicsinyített papír-
nyomat változata.

A következô évtizedben, a revíziós reménységek hanyatlásával, a 
nemzetiségi térképek iránti érdeklôdés megcsappant. Változást a nagy-
közönség érdeklôdésében csak a 2. világháború határkiigazításai hoz-
tak, ekkor kerültek ismét elôtérbe a Kárpát-medence etnikai képét be-
mutató térképek.

Fodor Ferenc a külügyminisztérium tudományos osztályán folytatta a 
Teleki Pál 1918-as néprajzi térképének megszerkesztésével megkezdett 
munkát, és néhány év alatt ugyanezzel a módszerrel elkészítette Horvát-
ország, Ausztria és a szomszédos területek, Bosznia, Szerbia, Románia, 
Lengyelország, Németország és Olaszország határos részeinek néprajzi 
térképét. A munka sokáig kéziratban maradt, de 1938 májusában 1:2 
millióra kisebbítve Carte ethnographique de l’Europe Centrale. Carte élaborée 
sous direction du Prof. G. Berry címmel párizsi és londoni kiadásban is 
megjelent. A térkép tizenhét nemzetiséget ábrázol; a területrôl készített 
néprajzi térképeken még soha nem tüntettek fel ennyit.

Az 1940-es évben négy néprajzi térkép jelent meg. A sort a régi kéz-
iratos 1:200 ezres térkép 1:500 ezerre kicsinyített kiadása, az Etnographi-
cal Map of Hungary in the Year 1910 – Zs. Bátky – K. Kogutowicz – Count P. 
Teleki nyitotta az Államtudományi Intézet kiadásában. Ennek mintegy 
folytatása volt, módszerében is, az 1:750 ezres méretarányú Nationality 
Map of Territory of Hungary according to the Census of the Years 1930–1939. 
Az Erdélyért folytatott küzdelem terméke a Trianon elôtti Magyarország 
Romániához csatolt területének és a határ menti megyéknek néprajzi térképe. Az 
1:800 ezres méretarányú térképet Tarnóczi (Turner) István szerkesz-
tette. Az 1910-es népszámlálás települési adatai alapján készült mun-
ka minden település karikája fölé az illetô nemzetiség színébôl annyi 
mm2-t rajzolt, ahányszor 200 lakosa volt a helyiségnek. Az Irmédi-Mol-
nár László, Liphtay Béla és Turner Ferenc közremûködésével készült 
mû egyike legmegbízhatóbb néprajzi térképeinknek. Nem mondha-
tó ez el az 1:280 ezer méretarányban készült Carte ethnographique de la 
Transylvanie lapról, amelynek – bár kiadóul párizsi és londoni cégek 
vannak feltüntetve – nincsen semmilyen tudományos értéke, csupán 
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propagandakiadvány, de annak is ügyetlen. (Erre példa, hogy a lakat-
lan területeket a magyarság jelölésére használt vörös szín vonalkázott 
felületeivel tölti ki.) Három évvel késôbb, 1943-ban jelent meg Jakabffy 
Imre és Rónai András szerkesztésében Közép-Európa nemzetiségi térképe 1:1 
millió méretarányban. A térkép egy nagyobb lélegzetû munka felvezetô-

je volt. Rónai András az 1945 ta-
vaszán magyar és angol nyelven 
kiadott Közép-Európa atlaszában a 
terület nemzetiségi megoszlásá-
nak 1930 körüli népszámlálások 
szerinti adatait huszonegy (kb. 
1:6,25 millió méretarányú) tér-
képlapon dolgozta fel. Sorsszerû 
az atlasz története! Az alig öt év 

munkájával összeállított atlasz utolsó lapja 1945. március 15-én került 
le a nyomdagéprôl Balatonfüreden, az Államtudományi Intézet kitele-
pítési helyén. Az eredeti atlasz nem került terjesztésre, de a mû digitális 
fakszimile feldolgozását az ELTE Térképtudományi Tanszéke 1993-ban 
elkészítette, és a Szent István Társulat–Püski Kiadó kiadta.

Rónai Közép-Európa atlaszával lezárt egy gazdag korszakot. Ha csak 
Réthey térképétôl kezdve számoljuk is, alig több, mint fél évszázad alatt 
tizenhét (!) néprajzi térképünk jelent meg, nem számítva a Statisztikai 
Hivatal hivatalos kiadványainak kisméretû nemzetiségi térképeit, és a 
belsô használatra rajzolt nagyobb nemzetiségi kartogramokat. Idézzük 
errôl Fodor értékelését: „Magyarországnak földrajzi és néprajzi hely-
zetébôl tökéletesen érthetô és megmagyarázható, hogy a néprajzi, he-
lyesebben nemzetiségi kartográfia terén ennyit termelt, ennyit kísérle-
tezett módszerekkel, és annyira elôrehaladt, mint aligha más nemzet 
térképírói.”

Té r k é p e k a 2.  v i l á g h á b o r ú v é g é T ô l n a p j a i n k i g

A 2. világháborút követô szocialista idôszakban a földrajznak mint disz-
ciplínának fokozatos háttérbe szorításával, a honismeretnek a magyar 
állam aktuális területére való szûkítésével megszakadt az egységes Kár-
pát-medencei szemlélet folyamatossága. A kizárólag csak a „baráti szom-
széd népek” érzékenységére ügyelô évtizedekben még az új államha-

…a „baráti szomszéd 

népek” érzékenységére 

ügyelô évtizedekben még az 

új államhatárt átlépô tájak 

átnevezésére is sor került.
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tárt átlépô tájak átnevezésére is sor került. (Ekkor született például az 
Észak-borsodi-karszt, majd az Aggteleki-karszt elnevezés a Gömör–Tor-
nai-karszt Magyarországon maradt részére, vagy a Zempléni-hegység el-
nevezés az Eperjes–Tokaji-hegység Zemplénben fekvô részére.) Viszont 
néprajzosaink (Kósa László, Filep András, Paládi-Kovács Attila), annak 
ellenére, hogy nem vállalkoztak térképi megjelenítésre, ezekben az év-
tizedekben sem mondtak le a Kárpát-medence egységként kezelésérôl.

Az 1990-es rendszerváltást követôen a tudományos élet és a társada-
lom egyre szélesebb rétegei igénylik a Kárpát-medence néprajzi képé-
nek ismét egységben való szemlélését. Az eltelt két évtized kelet-közép-
európai népességváltozásait, a Kárpát-medencében lejátszódó etnikai 
folyamatokat az MTA Földrajztudományi Kutatóintézete Kocsis Károly 
akadémikus vezetésével folyamatosan vizsgálja, és térképeken szinte mo-
nitorozva dolgozza fel a népesség alakulását. A vizsgálatok eredményét 
2006-ban publikálták ötvenkét térképen, tizennégy táblázatban, tizenki-
lenc melléklettel, és csatoltak hozzá egy 131 színes etnikai térképet, az 
intézet 1997 és 2005 között megjelent magyar és angol nyelvû Kárpát-
medencei etnikai térképsorozatát tartalmazó CD-t.

A Kárpát-medence területén élô népesség száma a 20. század utol-
só évtizedében 30,2 millióról 29,4 millióra csökkent. A csökkenés oka 
egyrészt az általánossá vált természetes fogyás, másrészt a gazdasági, 
illetve a délvidéki háborús okokra visszavezethetô migrációs veszte-
ség. A Kárpát-medence egymilliónál népesebb etnikumai közül csu-
pán a horvátok, az ukránok és a szlovákok lélekszáma gyarapodott, 
a magyarok, a románok és a szerbek viszont nem tudták 1991 kö-
rüli népességszámukat megôrizni. A kisebb etnikumok: a németek, 
csehek, oroszok, bosnyákok lélekszámát ebben az idôszakban fôként 
anyaországaik felé mutató jelentôs kivándorlásuk csökkentette. Még 
szomorúbb a kép egy hosszabb idôszakot, az 1941 és 2001 közötti pe-
riódust tekintve. E hat évtizedes idôszakban a súlyos népmozgalmi 
veszteségeik miatt a magyarok és a németek össznépességen belüli 
aránya 56,7%-ról 41%-ra csökkent. Ez idô alatt a Kárpát-medencében 
magukat németeknek vallók aránya csaknem ötödére (!) zuhant, s a 
magyaroké is 4,25%-kal csökkent.

Az ezredforduló népszámlálási adatai alapján a Kárpát-medence jelen-
tôsebb etnikumai a magyarok (11,7 millió, 39,7%), a románok (5,5 mil-
lió, 18,5%), a szlovákok (4,7 millió, 16%), a horvátok (2,8 millió, 9,6%), 
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a szerbek (1,5 millió, 5,1%), az ukránok-ruszinok (1,1 millió, 3,8%) és 
a cigányok (0,6 millió, 2%). A magukat magyar nemzetiségûnek vallók 
közül 9,3 millióan Magyarország, 1,4 millióan Erdély, 520 ezren Szlová-
kia, 290 ezren a Vajdaság, 151 ezren a Kárpátalja, 15 ezren Horvátország 
pannon területeinek, 6,6 ezren Ôrvidék és 5,4 ezren a Muravidék lakói.

Tényadat a kisebbségi autonómia kérdéseivel foglalkozóknak, hogy 
a románoknak és a szlovákoknak 1,3%-a, illetve 2,2%-a él kisebbségi 
sorban, míg a medence ôshonos magyarságának több mint ötöde, 2,4 
millió fô lakik a magyar állam határain túl.
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Zsarnóczai J. Sándor

Egy elmaradt emléktábla-
avatás dr. Zsarnóczai 

Sándor egyetemi tanár 
tiszteletére

Cancelled Memorial Tablet Initiation in 
Honour of Dr. Sándor Zsarnóczai

Összefoglalás
A szerkesztôbizottság által

Dr. Zsarnóczai Sándor, a Közgazdasági Szemle fôszerkesztôje, mint a fé-
nyes szelek nemzedékének jeles alakja, hosszú évtizedek alatt jelentôs 
tudományos szakmai, oktatói, kutatói és közéleti tevékenységet folyta-
tott azért, hogy a magyar társadalom a szovjet központi tervutasításos 
rendszerbôl eljuthasson a szabad piacgazdaságú társadalmi-gazdasági 
berendezkedés irányába. Ezen az úton következetesnek kellett lenni, 
mivel számos nehézséget kellett leküzdenie, amely elsôsorban a diktató-
rikus szovjethatalom kemény fellépésébôl következett, és amely hatalom 

Dr. zsarnóCzai j. sánDor, CSc, egyetemi docens, Szent István Egyetem, 
Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Regionális Gazdaságtani és Vi-
dékfejlesztési Intézet (zsarnoczai.sandor@gtk.szie.hu).
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a legkisebb kritikát is durván elnyomta. Ebben a harcban nyilvánvalóan 
csak egy általános és teljes körû társadalmi-gazdasági átalakulással lehe-
tett gyôzni. Dr. Zsarnóczai Sándor tevékenysége és munkássága ehhez a 
nagy változáshoz vitt közelebb.

Summary
By the editorial board

Dr. Sándor Zsarnóczai, editor-in-chief of Közgazdasági Szemle (“Eco-
nomic Review”), as outstanding member of the generation called “Shiny 
Winds”, who performed considerable scien tific, educational, research 
and public activities for many long decades to convert the Hungarian 
society from a soviet kind of centrally planned economic regime to a 
free market-oriented social and economic system. One needs to be con-
sistent on such a path in order to overcome numerous difficulties pri-
marily resulting from the Soviet dictatorship, which power mercilessly 
suppressed even the slightest criticism. Obviously, this struggle can only 
be won by a complete and overall social and economic change. The 
work and activities of Dr. Sándor Zsarnóczai contributed to this enor-
mous change.

na g y im r e m i n i s z T e r e l n ö k k o r T á r s a é s  m u n k a T á r s a

Egy életpálya, amely sok tekintetben egy szélesebb nemzetköziesedés – 
a világgazdaság felé integrálás –, végsô soron a rendszerváltás irányába 
mutatott dr. Zsarnóczai Sándor egyetemi tanár esetében.

A kezdetektôl kiindulva, még ha nem is a leginkább kezdetektôl…, 
1956-ban Nagy Imre, akkori miniszterelnök felkérte Zsarnóczai Sán-
dort, hogy vállalja el a kormányban a Földmûvelésügyi Minisztérium 
irányítását a tárca vezetôjeként. Édesapám, megköszönve a tisztelettel-
jes felajánlást, nem fogadta el azt, azzal az indoklással, hogy a szovjet 
kormány által elôírt, ránk erôltetett központi tervutasításos rendszer 
megbírálását nem fogja feladni, akkor sem, ha miniszternek nevezik ki 
a kormányban. Viszont a tervutasításos rendszer bírálásával kellemet-
len helyzetbe hozza a magyar kormányt és Nagy Imre miniszterelnököt 
is, akár kormányválságot is elôidézve ezzel. Zsarnóczai Sándor bírálatá-
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val nem akart Nagy Imre miniszterelnök számára kellemetlen politikai 
helyzetet teremteni.

Nagy Imre elfogadta Zsarnóczai Sándor véleményét, majd ezt kö-
vetôen, 1956 szeptemberétôl 1962-ig Zsarnóczai Sándor a Debreceni 
Agrártudományi Egyetem oktatója volt, és ott megalakította az Agrár-
közgazdasági Tanszéket, melynek vezetôje lett.

A szakma két kiválósága, Romány Pál nyugalmazott miniszter és 
Halm Tamás, az MTA Közgazdasági Szemle címû folyóiratának jelenlegi 
fôszerkesztôje az alábbiakban méltatta dr. Zsarnóczai Sándor egyetemi 
tanárnak, a Közgazdasági Szemle korábbi fôszerkesztôjének életútját.

„Azokra gondolva, akik együtt indultak velük (szüleimmel – ZS. J. 
S.), akik egy új magyar agrártársadalomra szövetkeztek egykor, emberségbôl, 
egy másfajta falusi rendrôl szóltak a terveik. Akik tanultak és építettek. 
Leomlott házfalakat, új hidakat a nagy világégés után. Akiknek lobogóit 
»fényes szellôk fújták«”.1

„Zsarnóczai Sándor nemcsak hogy tagja volt a »fényes szellôk« (kieme-
lés – ZS. J. S.) nemzedékének, de annak »elitjébe«, a 28-asok évjáratá-
ba tartozott. Igazi elsô generációs értelmiségiként hatalmas életerôvel, 
tenni akarással vágott bele minden feladatba – feladatból pedig kijutott 
neki bôven”.2

„Egyetemi tanárként, kutatóként, tudományos és szakmai testületek 
tagjaként, más folyóiratok szerkesztôjeként ezer szállal kötôdött a szö-
vetkezetekhez. Meggyôzôdéses híve volt a nagyüzemi és a családi gaz-
daságok (a »háztáji«) kombinációját megvalósító formának. Ez volt az 
a – valóban – magyar modell, amelynek tanulmányozására a világ min-
den szegletébôl érkeztek hazánkba szakértôk, és akiknek fáradhatatlan 
buzgalommal ecsetelte e megoldás elônyeit. Sok éven át volt tagja a Szö-
vetkezetek Nemzetközi Szövetsége oktatási bizottságának (az Agitcoopnak), s e 
minôségében tevékenysége nemzetközi dimenziót is öltött – nemcsak 
a magyar szövetkezeti mozgalom sikereit tudatosította, nemzetközi el-
ismertségét erôsítette, hanem igyekezett hozzájárulni a mozgalom más 
tájakon való elterjesztéséhez, a szövetkezôk (jellemzôen a szegény em-
berek) életének sikeresebbé tételéhez”.3

„Az agrárökonómia mellett mûvelte a szociológiát. A Tanulmányok a 
mai faluról címû kötetbe szerzônek nyerte meg Csiz madia Ernôt, Er-
dei Ferencet, Hegedûs Andrást, Kiss Albertet, Mód Aladárnét és máso-
kat. Zsarnóczai a szaktudás szerepérôl adott elemzést, de hangsúlyozta:  
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»a gazdál kodáson túlmenô feladatok megoldása az agrárértelmiség te-
kintélyét és megbecsülé sét is növeli.« […] Utolsó szerkesztôségi mûhelye 
az Agrártörténeti Szemle, a Kosáry Domokos és Lázár Vilmos által életre hí-
vott akadémi ai folyóirat volt. […] Másra vár immár a bemutatása annak 
is, hogy miképpen lett Zsarnóczai Sándor, az egykori Hangya Szövetkezet 
ifjú alkalmazottjából Nagy Imre tanársegéde a kérészéletû agrárpolitikai 
tanszéken, ami kor megismertem, hogy azután, majd ké sôbb, a hazai és 
a nemzetközi szövetkezeti élet ismert és elismert egyénisége itthon és a 
párizsi központban, és végül hogyan lett 1994-ben a Magyar Tudományos 
Akadémia Doktora”.4

 „Agrárgazdasági, szövetkezetpolitikai szaktekintélyként és fôszerkesztô-
ként egyaránt lándzsát tört ugyanis amellett, hogy a mezôgazdaságot és a fel-
dolgozó tevékenységet együtt kell kezelni, fejlesztésüket integráltan célszerû megtervez-
ni. Ma már tragikomikusnak hat az a felháborodás, amelyet ez a gondolat 
akkoriban keltett. Az ellenzôk szerint ugyanis ez a koncepció összemossa a 
mezôgazdaságban domináns szövetkezeti, valamint a feldolgozóiparra jel-
lemzô állami tulajdont, márpedig az elôbbi »köztudomásúlag« alacsonyabb 
rendû az utóbbinál. A közgazdasági progresszió több jeles képviselôjének 
(Bognár Józsefnek stb.) is latba kellett vetnie befolyását, hogy Zsarnóczai 
Sándor e »fôbenjáró bûne« ellenére is fôszerkesztô maradhasson”.5

„Zsarnóczai Sándornak a Szemle fôszerkesztôjeként vállalt, hatalmat ir-
ritáló legutolsó akciója az akkor Magyarországon tilalmi listán lévô Hegedûs 
András vitairatának közreadása volt. Az egykori miniszterelnök »A nagyvál-
lalatok és a szocializmus« címû szenvedélyes írásában bemutatta, miként 
éltek vissza súlyukkal, politikai befolyásukkal az akkori nagyvállalatok, hogyan 
fékezték le, majd igyekeztek a visszájukra fordíttatni a gazdasági reform in-
tézkedéseit. A cikk megjelenése senki által sem várt hatást váltott ki. Egyre-
másra érkeztek a tiltakozó hozzászólások, a Népszabadságban fôszerkesz-
tô-helyettesi szintû ledorongolás volt a válasz. »Követ akartam dobni az 
állóvízbe« – érvelt a megjelentetés mellett Zsarnóczai Sándor, akit magát 
is meglepett a reakciók hevessége”.6 (1980-as évek – ZS. J. S.)

Néhány gondolattal érdemes kiegészíteni a fenti értékes gondolatsorokat.  
A „háztáji” egy sajátos valóságos adottsága volt a szövetkezeti rendszer-
nek akkoriban. Ennek eredeteként lehet azt is mondani, hogy az 1945 
és 1952 közötti földosztás eredményeként 2,3 millió, zömmel kis- és 
középparaszti gazdaság jött létre Magyarországon, lényegében területi 
megosztás, más szóval földtagosítás, amely viszont nagyon kedvezôtlen 
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volt egy-egy földtulajdonos számára. Ebben a helyzetben a földterület-
tel rendelkezôk számára kijelöltek egy kisebb parcellát lakóhely és kö-
rülötte kialakítandó mezôgazdasági tevékenység végzéséhez minimáli-
san megfelelô kisebb területtel együtt. Ez lett a háztáji területe, amely 
földrajzilag sokszor nem volt összefüggô területû más további kisebb 
parcellákkal, amely ugyancsak egy tulajdonoshoz tartozhatott. A föld-
tulajdonosok háztáji parcellái rendszerint egymás mellé kerültek a kije-
lölés során, és ezekbôl jöttek létre országos viszonylatban a különbözô 
falusi települési formák, vagy a meglévô falvak bôvültek területileg így.

Ahogy írta Romány Pál: „Akik tanultak és építettek. Leomlott házfa-
lakat, új hidakat a nagy világégés után.”

A földtulajdonosok többi földterületei a falu határában voltak, és 
az 1950-es években az erôszakos szövetkezeti szervezés eredményeként 
ezek a kis parcellák kerültek a szövetkezetekbe. Az így kialakult mezô-
gazdasági szövetkezeti nagyüzemek a gépesítést és az új agrotechno-
lógia alkalmazását már lehetôvé tették. A háztáji megmaradt a szövet-
kezeti tag kezében, amely integráltan kapcsolódott be a szövetkezet 
gazdasági tevékenységébe. A szövetkezetek a háztájiban gazdálkodókat 
eszközökkel látták el, és bizonyos terményekkel, míg a háztájiban a szö-
vetkezeti tag olyan tevékenységet végzett, amely a szövetkezet igényeit 
és a helyi vagy országos piaci igényeket elégítette ki az állattenyésztés 
és növénytermelés terén. Természetesen a szövetkezeti tag elsôsorban 
a szövetkezeti földeken dolgozott, viszont emellett a háztáji munkát is 
elvégezte.

A másik idézet dr. Bognár József személyét emelte ki, mint támoga-
tót dr. Zsarnóczai Sándor fôszerkesztô irányában. Dr. Bognár József az 
MTA rendes tagja, az MTA Világgazdasági Kutatóintézet igazgatója volt, 
és a Közgazdasági Szemle szerkesztôbizottságának hosszú ideig tagja is. 
1944 és 1945 fordulóján, a 2. világháború vége felé a Debrecenben, a 
Református Nagytemplomban megalakult Nemzetgyûlés – a parlament 
elôdjének – tagja volt. Ilyen szempontból már akkor történelmi szemé-
lyiség volt.

1979-ben az Indiai Köztársaság elnöke és miniszterelnöke fogadta 
személyesen dr. Zsarnóczai Sándor fôszerkesztôt, mint a Szövetkezetek 
Nemzetközi Szövetsége oktatási bizottságának tagját. Zsarnóczai Sándor 
fôszerkesztô eljutott számos fejlett piacgazdaságú és fejlôdô országba, 
így Indiába is.
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a szovjeT közponTosíToTT TervuTasíTásos renDszer bírálaTáról

Dr. Zsarnóczai Sándor mindvégig következetes maradt a szovjet közpon-
tosított tervutasításos rendszer bírálatában. Akkor is bírálta a tervutasí-

tásos rendszert, amikor Közgazda-
sági Szemle folyóirat fôszerkesztôje 
lett 1973 és 1985 között.

1970-es évek második felében 
dr. Zsarnóczai Sándor mint fô-
szerkesztô kísérletet tett a szov-
jet tervutasításos rendszer meg-
bírálására a Közgazdasági Szemle 
hasábjain. A Közgazdasági Szemle 
adott számának nyomdába adása 
elôtti változata, amelyben a szov-

jet tervutasításos rendszer megbírálásáról szóló cikk is szerepelt, még el 
sem jutott a nyomdába, máris tiltakozott a szovjet kormány közvetlenül 
Kádár Jánosnál, az MSZMP elsô titkáránál. Kádár János hivatalos láto-
gatáson Franciaországban, Párizsban volt, és éppen a francia köztársa-
sági elnök fogadta, amikor a szovjet kormány tiltakozása eljutott hoz-
zá. A szovjet kormány dr. Zsarnóczai Sándor fôszerkesztônek a szovjet 
központosított tervutasításos rendszer bírálatáról szóló cikke nyomán 
tett tiltakozásával meg sem várta Kádár János hazaérkezését Magyaror-
szágra, azonnal tiltakozott, és követelte, hogy a cikk ne jelenjen meg. A 
szovjet kormány azzal a fenyegetéssel élt, hogy amennyiben megjelenik 
a Közgazdasági Szemle ezen száma a fôszerkesztô bíráló cikkével, a szovjet kor-
mány zúzdába fogja küldeni a folyóiratszámot, és kinyomtatása esetén 
sem engedélyezi még az utcai árusoknál való árusítását sem. Természe-
tesen a cikk nem jelent meg a folyóiratban.

Az 1970-es évek folyamán volt egy újabb kísérlete dr. Zsarnóczai 
Sándor fôszerkesztônek a szovjet tervutasításos rendszer bírálatáról 
szóló cikke megjelentetése érdekében, amely szintén az elôbbiekhez 
hasonló módon zárult. A szovjet kormány újólag tiltakozott Kádár Já-
nosnál dr. Zsarnóczai Sándor fôszerkesztônek a szovjet tervutasításos 
rendszer bírálatáról szóló cikke nyomán, így ezt a cikket sem jelentet-
ték meg.

A szovjet kormány … 

tiltakozott … dr. Zsarnóczai 

Sándor fôszerkesztônek 

a szovjet tervutasításos 

rendszer bírálatáról szóló 

cikke nyomán…
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1985-ben, a harmadik esetben a következô okból jelenhetett meg dr. 
Zsarnóczai Sándor fôszerkesztônek a szovjet tervutasításos rendszer bí-
rálatáról szóló cikke a Közgazdasági Szemlében. A KGST-országok közgaz-
daság-tudományi folyóiratainak fôszerkesztôi – beleértve dr. Zsarnóczai 
Sándor fôszerkesztô személyét is – megállapodtak abban, hogy egy közös 
számot adnak ki ebben az évben, amely megjelenik valamennyi KGST-
tagországban. Az elfogadott közös számban benne volt magyar részrôl 
dr. Zsarnóczai Sándor fôszerkesztônek a szovjet tervutasításos rendszer 
bírálatáról szóló cikke, amelynek megjelenését a nagy nemzetközi nyilvá-
nosságnak köszönhetôen a szovjet kormány nem tudta megakadályozni.

A KGST-tagországok közös folyóiratszámának és benne a bíráló cikk 
megjelenése nyomán a szovjet kormány részérôl Bajbakov miniszter-
elnök-helyettes azonnal követelte Kádár Jánostól, hogy dr. Zsarnóczai 
Sándort azonnali hatállyal távolítsák el fôszerkesztôi posztjáról. Ez meg 
is történt. Továbbá a szovjet kormány nyomást gyakorolt Kádár János 
elsô titkárnál annak érdekében, hogy dr. Zsarnóczai Sándort, aki egy-
ben a budapesti Állatorvos-tudományi Egyetem tanszékvezetô egyetemi 
tanára is volt, mentsék fel tanszékvezetôi posztjáról. Azonban dr. Kovács 
Ferenc akadémikus, aki az Állatorvos-tudományi Egyetem rektora volt, 
nem járult hozzá dr. Zsarnóczai Sándor egyetemi tanárnak a tanszék-
vezetôi posztjáról való eltávolításához. Ennek eredményeként, nagyon 
nehezen, de megmaradhatott dr. Zsarnóczai Sándor tanszékvezetôként 
az egyetemen.

vé l e m é n y e m e T a z a l á b b i a k b a n ö s s z e g z e m

A kérdés az, hogy miért volt ennyire fontos a szovjet kormány számára a közpon-
tosított tervutasításos rendszer? Erre nagyon hosszú választ is lehet adni, 
amelyre e cikk keretében nem nagyon van lehetôségem.

A szovjet kormány attól tartott, hogy dr. Zsarnóczai Sándor fôszerkesz-
tônek a szovjet tervutasításos rendszerrôl szóló bírálatai elôjelét adják 
annak, hogy a Kádár-rendszer elôbb-utóbb a szovjet tervutasításos rend-
szer fokozatos leépítésére készül. Ebbôl a szempontból alaptalan volt a 
szovjet kormány aggodalma, mivel a gazdaságon kívüli kényszer eszkö-
zével, azaz a Magyarországon állomásozó százezres nagyságrendû szovjet 
hadsereg jelenlétével a szovjet kormány teljes mértékben biztosítani tudta az 
általa elôírt tervutasításos rendszer maradéktalan érvényesítését.
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Ugyanakkor a szovjet kormány mindent megtett annak érdekében, 
hogy a közép-kelet-európai országok – beleértve Magyarországot is – tel-
jes mértékben egyoldalúan csak a Szovjetuniótól függjenek, mind gazdasá-
gi, pénzügyi, mind energia, katonai vonatkozásban, elszakítva a régiót a 
világgazdaságtól.

A szovjet kormánynak módjában volt azt is mérlegelni, hogy a Köz-
gazdasági Szemle, pontosan dr. Zsarnóczai Sándor egyetemi tanár fô-
szerkesztôsége idejében, nagyon komoly tudományos elismertséget 
szerzett Nyugat-Európában, többek között az Egyesült Királyságban, 
Franciaországban, Németországban és Svájcban is, valamint az Ameri-
kai Egyesült Államok számos rangos egyetemén és kutatóintézetében. 
Dr. Zsarnóczai Sándor egyetemi tanár a Nemzetközi Szövetkezeti Szö-
vetség vezetôségi tagjaként még a Közgazdasági Szemlének is tudott to-
vábbi nemzetközi elismertséget szerezni sok fejlôdô országban, így pél-
dául Indiában is.

Ez a nemzetközi elismertség abból adódott, hogy dr. Zsarnóczai Sán-
dor döntése alapján a jeles cikkeket megjelentetô Közgazdasági Szemle 
minden havi számából számos példányt minden fontosabb nyugat-eu-
rópai országba elküldtek. Továbbá minden hónapban közel 150 pél-
dányt küldtek el szinte majdnem az egész Amerikai Egyesült Államok 
területére, legrangosabb egyetemeire, kutatómûhelyeibe vagy vezetô 
hivatalaiba, így lényegében közel százötven különbözô helyre kerültek 
a folyóiratszámok minden hónapban. Elsôsorban az 1970-es években a 
folyóirat komoly nyugati nemzetközi elismerést kapott abban az idôszakban, 
amikor dr. Zsarnóczai Sándor fôszerkesztô volt.

A fôszerkesztô elmondása szerint, az 1970-es évek folyamán az Egye-
sült Királyságban Margaret Thatcher brit miniszterelnök legfôbb gazda-
sági fôtanácsadói elismeréssel szóltak a liberális szellemû Közgazdasági 
Szemle folyóiratról. Kiemelendô a svájci köztársasági elnök legfôbb gaz-
dasági tanácsadójának pozitív véleménye a folyóiratról. Sok pozitív vé-
lemény érkezett fôleg az akkori Nyugat-Németországból, Ausztriából és 
sok más nyugat-európai országból, például Franciaországból is, amit a 
fôszerkesztô nekem nem részletezett. Az Amerikai Egyesült Államokból 
is hasonlóan pozitív vélemények sora hangzott el.

A szovjet kormány a központosított tervutasításos rendszert tekintette 
fontos eszközének a szovjet hadiipar, a szovjet hadsereg és a legfelsôbb politikai 
vezetés – más szóval katonai diktatúra – megfelelô szintû integrálásának kialakí-
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tásában, amely nélkülözhetetlen volt bizonyos világpolitikai, világgazda-
sági térnyerés eléréséhez a szovjethatalom számára. A szovjet kormány a 
tervutasításos rendszer intézményén keresztül is tette egyoldalúan füg-
gôvé a közép-kelet-európai országokat – beleértve Magyarországot is – a 
szovjethatalomtól.

Célszerû lenne néhány gazdasági adattal is alátámasztani, hogy mit 
érthetünk ezen az egyoldalú függôségen és a szovjethatalom világgazda-
sági-katonai térnyerésén.

1. A szovjet kormány a gyárak, üzemek, bányák államosításával és a köz-
pontosított tervutasításos rendszer intézményével elérte azt, hogy a 
civil ipari termelést két hét alatt hadiipari termelésre tudta átállítani. 
Az Amerikai Egyesült Államokban ezt az átállási folyamatot három hó-
nap alatt tudták megvalósítani. A szovjetrendszerben az államosítások 
mellett fontos volt a nagymértékû, kb. 80%-os jövedelemelvonás, hogy így 
a gazdasági erôforrások jobban összpontosíthatóak legyenek a hadiipar 
és az ezt kiszolgáló nehézipar további fejlesztésére. A nagyfokú jövedelemel-
vonás tette szükségessé a világgazdasági viszonylatban is alacsony élel-
miszerárak kialakítását a közép-kelet-európai országokban. A hadiipar 
fejlesztésére történô nagyfokú elvonások következtében számos gazda-
sági ágazat tevékenysége, termékkibocsátása csökkent, illetve ágazatok 
nem fejlôdtek ki megfelelôen. Ennek eredményeként alakulhatott ki a 
hiánygazdaság szindróma. Bizonyos ágazatok hiánya, illetve hiányos tel-
jesítménye következtében a lakosság termék- és szolgáltatásellátásában 
komoly nehézségek keletkeztek a szovjet társadalomban és a közép-ke-
let-európai szocialista országokban. A hadiipari fejlesztésekbôl adódó 
pénzügyi elvonások következtében számos infrastrukturális beruházás 
elmaradt, amely eredményezte például a „sártenger” falvakat (az esô 
áztatta poros utakat jelenti).

2. A szovjet kormány a tervutasításos rendszerrel olyan gazdasági 
szerkezet kialakítását tudta elérni a közép-kelet-európai országokban, 
amely megfelelt a szovjet katonai-gazdasági világhatalmi terjeszkedési 
céloknak. Hasonló elveket követett a szocialista orientációjú fejlôdô or-
szágok esetében is: lehetôség szerinti államosítások, nehézipar és hadi-
ipar fejlesztése.

3. A szovjet kormány ellene volt a szövetkezeti intézményrendszer-
nek, mivel e keretek között érvényesülô egyéni érdekek kevéssé tehet-
ték lehetôvé a szovjet központi érdekérvényesítést.
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4. Magyarország gazdasági helyzetét jelentôsen rontotta, hogy a ka-
tonai költségek a magyar nemzeti jövedelemnek hivatalosan 10%-át, de 
valójában 16%-át tették ki.

5. Ehhez párosult az, hogy a szovjet kormány döntése értelmében a 
magyar kormánynak az arab országokat kellett támogatnia a magyar nemzeti 
jövedelem szintén 16%-a erejéig. Lényegében a katonai kiadások és az arab 
országoknak nyújtott segítségünk a nemzeti jövedelmünk egyharma-
dát vitték el. Megjegyzendô, hogy a szocialista országok nem GDP-ben 
(Gross Domestic Product = bruttó hazai termék) számoltak, hanem úgy-
mond „KGST-szabvány” formájában a nemzeti jövedelem kategóriában. 
Így ugyanis nehezebb az alapvetô statisztikai adatok alapján összehason-
lítani a fejlett piacgazdaságú országok és a közép-kelet-európai országok 
gazdasági helyzetét. Megjegyzendô, hogy Japánban az 1945-ös ameri-
kai–japán fegyverszüneti megállapodás keretében a japán nemzeti jöve-
delembôl csak maximum 1%-ot lehetett katonai költségekre fordítani, 
ténylegesen azonban ez csak 0,8%, alatta volt az egyszázalékos szintnek. 
Lényegében ebben is gyökerezett a „japán csoda”, amirôl annyit írtak a 
nemzetközi szakmai irodalomban az 1970-es évek vége felé. Ezzel szem-
ben Magyarországon a nemzeti jövedelmünkbôl – lényegében a GDP-
bôl arányosítottan is – 16%-ot költöttünk katonai kiadásokra, az arab 
országok támogatásán felül, ezzel együtt a nemzeti jövedelmünk egy-
harmadával számolhatunk.

6. Magyarország a szovjet kormány törekvéseinek megfelelôen lénye-
gében egyoldalú energiafüggôségi helyzetbe került a szovjet energiaszállítá-
soktól. Évente 6 millió tonna kôolajat vásároltunk a szovjet exportôrök-
tôl, amelybôl a hazai felhasználás csak 2 millió tonna volt, a többi  
4 millió tonna kôolajat a Magyarországon állomásozó szovjet katonai 
egységek energiaszükségleteinek kielégítésére fordítottuk. Emellett a 
Magyarországon állomásozó szovjet hadsereg élelmezését is a magyar kor-
mánynak kellett biztosítania.

7. A magyar gazdaság számára súlyos tehertételek voltak a fent em-
lített költségtényezôk. Ennek némi ellensúlyozására szükség volt a kül-
földi államadósság növelésére, amely az 1980-as évekre elérte a 24 milliárd 
amerikai dollárt. A szovjet kormány utasítására ennek egyharmadát,  
8 milliárd dollárt az arab országok megsegítésére kellett fordítanunk.  
Az arab országok a magyar kormány által részükre kifizetett nyolcmil-
liárd dollárból nem fizették ki a magyar exportot, a szolgáltatások és 
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az arab országokban folytatott beruházások költségeit. 1993-ban a Nép-
szabadság napilapunk harmadik oldalán megjelent hír szerint, egyedül 
csak Irak 3,6 milliárd amerikai dollárral tartozott nekünk. A többi tarto-
zás más arab országoktól származik.

8. Magyarország gazdasági helyzetét, elsôsorban külkereskedelmi mér-
legét, ezen keresztül a fizetési mérlegét jelentôs mértékben rontotta a 
számunkra kedvezôtlen rubel–dollár–forint árfolyamrendszer. A szovjet 
kormány utasítására a magyar–szovjet külkereskedelmi kapcsolatokat 
lényegében részint dolláralapra helyezték. Hasonlóan ehhez a szovjet 
kormány ezt a dolláralapú külkereskedelmi kapcsolatot valamennyi kö-
zép-kelet-európai ország vonatkozásában kialakította. A szovjet kormány 
leértékelt külkereskedelmi partnerként kezelte a közép-kelet-európai szocialista or-
szágokat.

Ennek lényege az, hogy a rubel–amerikai dollár–forint árfolyamot 
akkor alkalmazta a szovjet kormány velünk szemben, amikor impor-
táltunk termékeket és szolgáltatásokat a szovjet partnerektôl. A magyar 
kormány általában az amerikai dollárt felülértékelte az amerikai–magyar kül-
kereskedelmi kapcsolatok erôsítése érdekében, illetve a magyar állami 
vállalatokat így kívánta ösztönözni az exportjuk növelésére az USA-ba 
és a többi fejlett piacgazdaságú országba. Egy dollár kereskedelmi ár-
folyama 50 forint volt, illetve bizonyos magyar gépexport növelése ér-
dekében a magyar kormány (illetve a Magyar Nemzeti Bank) 100–120 
forintot is fizethetett dolláronként állami vállalataink felé. A turistaárfo-
lyam esetében 1 amerikai dollár csak 25 forint volt, viszont külföldre tu-
ristaként magyar állampolgár magánszemélyként csak háromévenként 
és személyenként maximum 50 dollárt vásárolva utazhatott.

Ezzel szemben a szovjet transzferábilis rubel 18 forint volt, amit lé-
nyegében turista- és kereskedelmi árfolyamként számolt a magyar kor-
mány.

A szovjet kormány ezt a felértékelt dollár–forint árfolyamot vette fi-
gyelembe Magyarországnak a szovjet import elszámolásánál. Emellett a 
szovjet kormány 1 szovjet rubelt 1,2 amerikai dollárként számított fel, 
majd késôbb „egy az egyben” árfolyamon, 1 dollárt 1 rubelért átszámí-
tásként kezelte. Ilyen formában egy szovjet rubelért külkereskedelmi 
kapcsolatban Magyarországra irányuló szovjet import esetében rubelen-
ként 50 forintot kellett fizetnünk, míg exportunk esetében a szovjet kor-
mány minden rubel után csak 18 forintot – a transzferábilis rubelárfo-
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lyamot – számította, háromszorosan rontva a magyar külkereskedelmi mérleget 
a szovjet külkereskedelmi kapcsolatok vonatkozásában.

Végeredményben, forintban számolva, minden egyes szovjet rubelért 
importunk esetén 50 forintot fizettünk a szovjet kormánynak, míg ex-
portunk esetén a szovjet kormány csak 18 forintot fizetett rubelenként 
a magyar kormánynak. Ez a közel háromszoros ráfizetés megterhelte va-
lamennyi közép-kelet-európai szocialista ország külkereskedelmi mér-
legét a szovjet kormány felé. Csak állami vállalatok léteztek a szocialista 
országokban, és a külkereskedelem állami monopólium volt.

Egyetlen szocialista ország és vállalata sem volt érdekelt ilyen alapon 
a szovjet külkereskedelmi kapcsolatokban. Természetesen szükséges 
volt bizonyos termékek, nyersanyagok és energiahordozók importja 
a szovjet relációban. Ezt a fajta külkereskedelmi kapcsolatot a szovjet 
központi tervutasításos rendszer nélkül nem lehetett volna fenntartani. 
Errôl a külkereskedelmi kapcsolatrendszerrôl részletesebben dr. Kádár 
Béla egyetemi tanár, a Közgazdaságtudományi Egyetem és az MTA Vi-
lággazdasági Kutatóintézetének tanára, kutatója írt egyetemi jegyzetei-
ben és tankönyveiben.

9. Az 1977 nyarán megkezdett SS–20-as szovjet atomrakéták betelepíté-
sének költségét is a közép-kelet-európai szocialista országokkal fizettette 
meg a szovjet kormány, beleértve Magyarországot is.

A fenti gazdasági folyamatok felvázolása és értékelése is azt hivatott 
szolgálni, hogy jellemezze a szovjet kormány erôteljes érdekeltségét a 
központosított tervutasításos rendszer fenntartásában. Természetesen 
az MTA Közgazdasági Szemle fôszerkesztôje szûkebb gazdasági és agrár-
közgazdasági oldalról tartotta fontosnak bírálni a szovjet tervutasításos 
rendszert, amelynek azonban a fenntartása szovjet részrôl több irány-
ban fontos volt, amelyet a fenti szempontok csak egy-egy szûk területre 
vonatkozóan tudták áttekinteni.

A szovjet típusú központi tervutasításos rendszer semmiféleképpen sem volt 
fenntartható, sem mint katonai diktatúra, sem mint gazdaságirányítá-
si rendszer. A rendszer következményeként a szocialista tábor egésze 
gazdaságilag is, társadalmilag és pénzügyileg is megroppant. A romló 
külkereskedelmi mérlegünk romló fizetési mérleg kialakulását eredmé-
nyezte, amely logikusan vezetett a külföldi államadósság kialakulásához 
és növekedéséhez.
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zá r ó g o n D o l a T

Ezek a folyamatok szükségszerûen vezettek a magyar társadalmi-gaz-
dasági rendszerváltozáshoz, amely az 1980-as és 1990-es évek fordulóján 
következett be. Végsô soron dr. Zsarnóczai Sándor fôszerkesztônek a szovjet 
tervutasításos rendszer megbírálása egy késôbbi, 1980–1990-es idôszakban bekö-
vetkezett széles körû társadalmi-gazdasági rendszerváltás elôhírnöke lett.
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Reflexió Sárközy Tamásnak 
A túlzások dialektikája címû 

írására a Kik támadják 
Magyarországot és miért? 

címû könyv tükrében
Reflection on the “Dialectics of Exaggeration” 

by Tamás Sárközy in Light of the Book 
“Who Attack Hungary and Why?”

Összefoglalás
A 2012 nyarán Tóth Gy. László, Lentner Csaba és Zárug Péter Farkas 
szerzôi kollektívától a Kairosz Kiadónál megjelent fenti címû könyv-
höz1 Sárközy Tamás jogászprofesszor mondanivalóját hét téma köré 
csoportosítva szólt hozzá.2 A hét témakörben a szerzô nem a könyvvel, 
hanem a könyv által tárgyalt kormányzati tevékenység egyes megnyil-
vánulási formáival és döntéseivel, valamint hazai és nemzetközi ki-

prof. Dr. prugberger Tamás, egyetemi tanár, Miskolci Egyetem, Debreceni 
Egyetem (sebestyen0120@enternet.hu).



101

Polgári Szemle · 9. évfolyam 1–2. szám

hatásaival foglalkozik, kritikailag értékelve azokat. Ez az írás Sárközy 
nézeteit elemzi ugyancsak kritikailag az alapul szolgáló könyv szemlé-
letén keresztül.

Summary
In the summer of 2012 a book written by László Tóth Gy., Csaba Lent-
ner and Péter Farkas Zárug was published at Kairosz Publisher. Tamás 
Sárközy reflected on this book from seven points of view. He critically 
evaluated the forms of government activities and decisions also tackled 
by the book, and their national and international effects. This article 
gives a critical analysis of Sárközy’s views, on the basis of the book.

Sárközy Tamás kritikai értékeléssel elemezte a Tóth Gy. László–Lentner 
Csaba–Zárug Péter Farkas szerzôhármas által írt és a Kairosz Kiadónál 
megjelent Kik támadják Magyarországot és miért? címû könyvét, amelynek 
bemutatóján én is jelen voltam, és ezt követôen a mûvet – amelyet ala-
pos elemzésnek tartok – magam is olvastam. Mind a könyvet, mind pe-
dig Sárközy Tamás reflexióját nagy érdeklôdéssel tanulmányoztam, és 
most a terjedelmi korlátok miatt csak a reflexió reflexiójához kívánok 
hozzászólni, már csak azért is, mert az általam nagyra becsült és igen 
innovatívnak tartott, velem egy szakmát ûzô kollégámhoz hasonló kér-
désekkel magam is foglalkozom, bár némileg tôle eltérô megközelítés 
mellett. Úgy vélem, mindkettônkre vonatkozik a nacionálsovinizmustól 
mentes liberális gondolkozásmód, de én talán jobban összpontosítok 
a nemzeti kisebbségek jogaira és érdekeire (bármelyik is legyen az), 
valamint a szociális tényezôkre. Ennélfogva az egyes állami és nemzeti 
érdekeket is figyelembe vevô szociális piacgazdaság híve vagyok. Ebbôl 
a szempontból kívánok Sárközy Tamás írásához hozzászólni.

Indításképpen Sárközy leszögezi, hogy a második Orbán-kormány 
másként kormányoz, mint az elsô, valamint a rendszerváltó Antall–Bo-
ross-kormány, továbbá az eddig egzisztált balliberális kormányok. Orbán 
második kormányzását – megállapítása szerint – viszonylagos demokrá-
ciadeficittel járó és a jogállamiságot áttörô politikai hatalomgyakorlás 
jellemzi. Pozitív vonásának tartja azonban, hogy a korábbi kormányza-
ti impotenciát és túlegyeztetést felszámolta, de a villámgyors politikai 
döntések erôszakos áterôltetését károsnak véli.
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A sötét múlt eltúlzása címû témakörben Sárközy elismeri, hogy az elôzô 
nyolcéves balliberális kormánykoalíció teljesen elhasználódott, és hogy 
az államigazgatás színvonala jelentôsen csökkent, de túlzásnak tartja, 
amit a szerzôi hármas állít, hogy a magyar közigazgatás teljesen szét-
esett. Szerintem, ha nem is esett teljesen szét, de igen közel került hozzá.  
A közigazgatást vezetô réteg – amely a de jure szabályozás ellenére – 
de facto az amerikai zsákmányrendszer alkalmazása következtében a 
korrupt komprador balliberális kormány holdudvarához tartozott, és 
éppen olyan korrupttá vált, mint a felette álló kormány igen sok mi-
nisztere, sôt a miniszterelnökök makulátlansága is erôsen kérdésessé 
vált. A közigazgatás felsô vezetôi korrumpálták és/vagy korrupciós 
együttmûködésre, összejátszásra kényszerítették beosztottjaikat. Ál-
talánossá vált a közigazgatási feladatoknak az ún. „csókosok” részére 
történô kiszervezése, és a nekik címzett megbízásadások „visszaosztás” 
mellett. Mindez gátlástalan privatizációval párosult. Ezt elkezdte az An-
tall–Boross-kormány MDNP-s szárnya az élelmiszer-feldolgozó ipar, va-
lamint a gép- és fémipar érték alatti eladásával, valamint a termôföldek 
mezôgazdasági mûvelési ágból közigazgatási segédlettel történt illegá-
lis kivonásával. Itt a vételárak minél alacsonyabb megállapítása és az 
egyéb kedvezô feltételek (adókedvezmény, reorganizáció és foglalkoz-
tatásmegtartás alóli felmentés) elérése érdekében, az 1990-es évtized 
elsô felében a privatizációk lebonyolításával a multik által megbízott 
ügyvédi irodáknak átlag 6 millió Ft kenôpénzt adtak át a privatizációs 
ügyleteket intézô ügyintézô tisztviselôk lekenyerezésére. Minderrôl an-
nak idején ügyvédjelöltekké vált volt tanítványaimtól és tsz-jogtanácso-
soktól értesültem.

Reálisan látja Sárközy, hogy a gazdaság stagnál, és hogy az államadós-
ság magas. Míg a szerzôi triász ezt a 8 évig regnált balliberális kormány-
zat külföldi tôkét kiszolgáló korrupt és dilettáns gazdaságpolitikájának 
rója fel, addig Sárközy e kormányzati és a könyvben is megtalálható 
vádakat – bár elismeri, hogy van bennük igazság – eltúlzottnak tartja. 
Szerinte annak, hogy a kormányzati törekvések ellenére sincsenek meg 
a feltételei a gazdasági növekedésnek, csak részben róható fel az elôzô 
kormányzati kurzusnak. Ebbe jelentôsen belejátszik szerinte a 2008-ban 
elkezdôdött és mindmáig tartó gazdasági válság, és a Gyurcsány-kor-
mányzás idôszakának végén kialakult „vészhelyzetet a Bajnai-kormány-
nak sikerült elhárítania”, de tegyük hozzá, újabb IMF-hitel felvétele 
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révén. Így az elsô Orbán-kormány által cirka 60%-ra lefaragott állam-
adósság közel 85%-ra nôtt e kormányzás ideje alatt. Sárközy véleménye 
szerint azonban, bár az örökölt államadósság magas, de nemzetközileg 
nem kirívó. Álláspontja szerint a gazdaság nincs veszélyben, ha pedig 
mégis vészhelyzet állna elô, annak oka az Orbán-kormány „unortodox” 
gazdaságpolitikája lenne.

Én némileg másként látom a helyzetet. A krízis kétségtelenül a 2008-
ban kirobbant gazdasági válságra vezethetô vissza. Azonban e válságot 
az USA neoliberális ortodox gazdaság- és pénzintézeti hitelezési po-
litikája váltotta ki. Az USA ezt a globális liberálortodox gazdaságpoli-
tikát rákényszeríti a WTO-n, a Világbankon és az IMF-en keresztül az 
EU-ra, ahonnan továbbgyûrûzik a „neo” módon kolonizált új EU-tag-
államokhoz. Obama, az USA elnöke is „kiakadt” azon, hogy a vesztesé-
ges bankok részére a válságból való kilábalás érdekében adott állami 
pénzeket a bankmenedzseri fizetések emelésére, nem pedig bankjaik 
fizetôképességének helyreállítására, valamint az elbocsátott banktiszt-
viselôk visszavételére fordították. Az EU korábbi bizottságának – amely-
nek elnöke szintén Barroso volt – az új tagállamok gazdaság- és pénz-
ügyi politikáért felelôs biztosa, Almunia tudott a Gyurcsány-kormány 
szakszerûtlen és kalandor pénzügyi gazdálkodásáról, valamint a magas, 
9%-ot meghaladó költségvetési hiányról, mégis takarta mindezt, nyil-
ván azért, mert komprador módon elvtelenül kiszolgáltatta az orszá-
got az euroatlanti nagytôkének. Éppen azért, mert az Orbán-kormány 
mindezt felszámolni kívánja, vagyis meg akarja szüntetni az ország 
pénzügyi függôségét az IMF-tôl, döntött az újabb hitelfelvételtôl való 
elzárkózástól, fordulhat elô, hogy a globalo-neoliberális gazdasági és 
pénzügyi körök megkísérlik a hitelminôsítô intézetek felhasználásával 
leminôsíteni a magyar valutát, és befektetésre veszélyesnek minôsíteni 
az országot. Ez a veszély nagyon is reális. A Bretton Woods-i egyezmény 
egyoldalú amerikai felmondása óta ezzel bármely országot pénzügyi 
úton gazdaságilag tönkre lehet tenni. Diktatúrája miatt Ceauşescut sem 
a Tôkéssel az élen kialakult belsô ellenzék buktatta csak meg, hanem az 
euroatlanti monetáris erô, amely nélkül a belsô ellenzék képtelen lett 
volna a diktátor rendszerének a megbuktatására. A megbuktatásban el-
sôsorban az játszott közre, hogy az államadósságot teljesen vissza akarta 
fizetni, és nem akart újabb hiteleket felvenni az IMF-tôl és a Valuta-
alaptól. A Ceauşescut követô új kormányok sorra vették fel az IMF által 
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felkínált kölcsönöket, betartva az IMF által elôírt szociális és gazdasági 
megszorító intézkedéseket, miáltal az adósság ismét nô, és az életszín-
vonal drámailag csökken. Ebbôl az a tanulság vonható le, hogy nem 
lehet radikálisan és diktatúrával összekötve gyors adósságcsökkentést 
végrehajtani, mert padlóra kerül az adott ország, és újabb kölcsönök 

felvételére kényszerül, kiszolgál-
tatva saját magát. Ezért érdemes 
elgondolkozni Sárközy ama kri-
tikai észrevételein, amelyekben 
felveti a jogállamiságot csorbító 
demokráciadeficitet és az erôpo-
litizálást. Annak ellenére azon-
ban, hogy e felvetéseknek némi 

alapjuk van, egyelôre a társadalom nagy többsége a rendcsinálás szük-
ségességének fogja fel mindezt, és a magyar kormány „erôlködéseit” 
pozitívan értékeli. Kritika a kormánnyal szemben elsôsorban a nem-
csak materiális, hanem az immateriális tényezôket is figyelembe vevô 
alkotó értelmiségtôl származik, amelynek a demokratikus és/vagy szo-
ciális jogállamiság totalitása is fontos. Eme értelmiségi kör jelentôs ré-
szének azonban alapvetô hibája az internacionalista kozmopolitizmus 
túlértékelése, valamint a szociális és a nemzeti tényezôk alábecsülése. 
Ennek is tudható be, hogy a legújabb közvélemény-kutatási adatok sze-
rint a Fidesz népszerûsége csak kismértékben csökkent, míg a ballibe-
rális ellenzéké a mélypontról semmit sem emelkedett. Ennek ellené-
re azonban az eldurvuló és gátlástalanul könyörtelen, következetesen 
célratörô ellenzéki kampány – ami már elkezdôdött, és elég hosszú-
nak ígérkezik – hozhat meglepetéseket. Emiatt nem árt elgondolkozni 
Sárközynek a demokrácia- és a jogállamiság-deficittel, valamint az erô-
politikai módszerekkel kapcsolatos kritikai észrevételein, még ha azok 
eltúlzottak is.

Harmadik témaként Sárközy a kormány új államépítési programjá-
val foglalkozik, amelynek szükségességét ô is elismeri, de e szükségessé-
gi programot részben eltúlzottnak tartja. Visszanyúlva a rendszerváltás 
idôszakára, Sárközy az 1989–90-ben létrehozott államszervezetet „szu-
perjogállamnak” tartotta, hibájának azonban a hatékony kormányzást 
megnehezítô garanciális fékek túlzott mennyiségét látta. Szerinte a 
demokrácia eltúlzása akkor magát a demokráciát veszélyeztette. En-

…nem lehet radikálisan 

és diktatúrával összekötve 

gyors adósságcsökkentést 

végrehajtani…
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nek tényezôit a szerzô részletesen felsorolja. Közülük kiemelném a 
kormánytól teljesen függetlenné vált igazságszolgáltatási igazgatást és 
ügyészi tevékenységet, továbbá a rengeteg intézményre túltagolt állam-
szervezetet, a túlméretezett apparátussal mûködô, túlméretezett számú 
önkormányzatot, amelyet egyre több közfeladattal láttak el financiális 
feltételek biztosítása nélkül, ami az önkormányzatok eladósodásához 
vezetett. Felveti a problémák között a demokratikus tradíciók hiányát, 
mely tradíciók közül mindegyik polgári kormány a Horthy-rendszert 
emeli ki példaként, holott – ebben részben igaza van Sárközynek – a 
Horthy-rendszer is szenvedett demokratikus deficitben. Ugyanakkor 
azonban nem szabad elfelejteni, hogy az oktatásra és a felsôoktatásra, 
valamint mûködése anyagi fedezetének biztosítására nagyon is ügyelt, 
ami a rendszerváltást követô összes kormány számára példakép lehetett 
volna, ideértve a jelenlegit is.

Helytállóan utal arra Sárközy, hogy a 2000-es évek elejétôl, vagyis az 
elsô Orbán-kormányt felváltó, lényegében a 8 évig fennállott balliberális 
kormányzás kezdetétôl a magyar állam mûködése egyre csökkent, nôtt 
az anarchia, a korrupció, hatékonytalanná vált a kormányzás, és egy wei-
marizálódási folyamat állott elô. Ehhez még hozzátenném, hogy mind-
ez beépült a közigazgatásba is, és egyre nagyobb lett a maffiauralom.  
A demokráciadeficit és a jogállamiság erodálódása, valamint a jogbizony-
talanság ebben a folyamatban többszöröse volt, mint amit a jelenlegi 
kormányzásnál Sárközy tapasztal. Sárközy is reálisan érzékeli a nyolcéves 
balliberális kormányzás e vonásainak tarthatatlanságát, és ezért helyes-
nek tartja az Orbán-kormánynak azt a törekvését, hogy a kormányzást 
hatékonnyá kívánja tenni, aminek érdekében már sok anomáliát szá-
molt fel. Ezek között említi a polgármesterek parlamentjének a meg-
szüntetését, a dekoncentrált szervezeteknek a kormányhivatalokba tör-
ténô egyesítését, a járások létrehozását, a médiatanács és a közszolgálati 
médiák vezetésében jelentkezett abszurditások megszüntetését, a bírói 
önkormányzat túlkapásainak, túlzásainak a korrigálását, valamint hogy 
az 1989–90-es ideiglenes alkotmányt felváltotta kartális alkotmányként 
az Alaptörvény. Sárközy ezzel mintegy igazolja a kormány politikájának 
e kérdésekben történt döntéseinek helyességét, amelyeket a balliberális 
ellenzék hevesen és felháborodottan kritizált, amelyek közül különö-
sen a médiaügyben és a bírósági igazgatási reform kérdésében hozott 
kormányzati döntések ügyében rohant felbôszülve Brüsszelbe, eláztatni 
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a kormányt. Sárközy megfontolt álláspontjából is kiviláglik, hogy mind-
ez az ellenzék részérôl alaptalan és szégyenteljes volt. Már csak azért is 
ilyennek értékelhetô, mert azoknak a romoknak az eltakarításáról volt 
és van szó, amelyet ez az ellenzék kormányhelyzetben okozott. Mindez 
a szerzôi triász könyvébôl pregnánsan kitûnik.

Sárközy megalapozottan helyesli, hogy az Orbán-kormány a politi-
kai és a közigazgatási intézményrendszernek az elôzô 8 évig tartó, bal-
liberális kormányzat által elôidézett tarthatatlan helyzete megszüntését 
irányozta elô, amit következetesen és gyorsan kívánt végrehajtani. Elis-
meri, hogy ez a kormányzati munka szükséges és eredményes volt. En-
nek ellenére mégis kritikával illeti a szerinte körültekintés nélküli gyors 
kormányzati intézkedések miatt. E kormányzási munkában álláspontja 
szerint középutas politikát kellene folytatni, mivel nem lehet egyszerre 
mindent megváltoztatni. Ezért bizonyos „evolúciót” szükségesnek tart. 
Az tény, hogy a második Orbán-kormány a társadalom-gazdasági és az 
állami élet minden területén gyökeres változtatást valósított meg, amit 
azonban Sárközy túl gyorsnak ítél. Szerinte a gyorsaság a tartalmi eleme 
e kormányzásnak, amit a kormány a világgazdasági válsággal indokol. 
Ezzel támasztja alá a gyors törvényhozási és alkotmányozási, alaptörvény-
alkotási folyamatot. Sárközy szerint a jogalkotási gyorsaság szétfeszítette 
a jog rendszerét, ami „jogalkotási káoszhoz” vezetett. Még a jogász is 
alig vagy sehogyan sem ismeri ki magát a „salátatörvények”, valamint 
a kevert törvények dömpingjében. Hogy ezt a jogalkotási gyorsaságot 
semmi se zavarja, felszámolta a kormány az érdemi érdekegyeztetés 
rendszerét, és bevezette a frakció- és a képviselôi indítványokra alapo-
zott törvényhozást, amivel szemben Sárközyvel együtt nekem is fenntar-
tásaim vannak. Sárközy a gyors alaptörvény-alkotási folyamatnak tudja 
be az Alaptörvény tagolásának következetlenségeit (cikkelyek, cikkek, 
fejezetek és címek, valamint betûk, római és arab számok szerinti kevert 
tagolását), sarkalatos törvényekkel és többszöri módosításokkal megva-
lósított toldozgatását. Jól látja a kritika szerzôje azt is, hogy a törvényho-
zási gyorsaság, valamint az ellenzéki megakasztás elkerülése érdekében 
intézkedett a kormány a házszabály módosítása és a parlamenti vita idô-
tartamának korlátozása iránt, és alkottatott meg az Országgyûléssel egy 
olyan normát, mely szerint ha a Költségvetési Tanács nem fogadja el 
a kormány költségvetési tervezetét, ellenvéleményét 24 órán belül kell 
elôterjesztenie. Ugyanakkor azonban az itt említett idôkorlátozásokkal 
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a kormány helyesen szegte el az ellenzéki obstruálás lehetôségét, a Költ-
ségvetési Tanács pedig már a költségvetés készülésének menetében is 
tud tájékozódni a formálódó költségvetésrôl, ezért a költségvetési tör-
vényjavaslattal való egyet nem értés esetére megadott rövid határidô 
védhetô.

A szerzô helyteleníti azt is, hogy a jelenlegi kormány mind a közigaz-
gatásban, mind a bírói, mind pedig az ügyészi karban rendkívül széles 
személycserét hajtott végre fûnyíróelvet alkalmazva. A fûnyíróelv alkal-
mazásával szemben nekem is fenntartásaim vannak. A fûnyíróelv egy 
olyan gyors és mechanikus módszer, aminek következtében kihullottak 
mind a közigazgatásból, mind a bírói apparátusból a korábbi balliberá-
lis kurzustól magukat elhatároló és a jobboldali kormányzással szimpa-
tizáló elemek is, ugyanakkor sok balliberális beállítottságú egyén mind 
a két apparátusban visszamaradt. Az kétségtelen, és ezt a szerzôi hármas 
könyvének adatai és elemzései egyértelmûen igazolják, hogy a széles 
körû személycserére szükség volt. A Polgári Szemle több számában ada-
tokat feldolgozva én is írtam errôl, mely adatok a szerzôi hármas ada-
taival és álláspontjával állnak összhangban. Ugyanakkor, miként e köz-
leményeimben leírtam, a közép- és a felsô szinteken lévô hivatalnokok 
mûködését egyenként, velük tárgyalva lett volna helyes megvizsgálni, 
és ennek alapján további alkalmazásukról vagy felmentésükrôl dönteni, 
és csak a kulcspozíciókban volt legfelsô vezetôkkel szemben lett volna 
helyes a felmentést automatikusan alkalmazni.

A bírói kar és az ügyészi apparátus esetében ez már jóval kényesebb 
kérdés. Nem véletlenül állt el a kormány az ügyészi apparátusnál az 
eredetileg a bírákkal egyezô 62. életév betöltésével járó nyugdíjazástól.  
A bírák esetében ez még kényesebb kérdés. A bírói függetlenség ugyan-
is Európa valamennyi államának alkotmányában és az EU-jog kemény 
magú részében biztosított, meg nem sérthetô jogelv. Ezért nyúlt hozzá 
a kormány a nyugdíjazás módszerével. Ennek ellenére azonban még-
sem volt ez a megoldás helyes. Helytelen volt, mert egyrészt alapjogokat 
sértett, másrészt pedig amiatt is, mert sok érintett vagy a közeli jövôben 
érintetté váló bíró és bírói tanács hozott a kormány érdekeivel szem-
behelyezkedô ítéletet revánsképpen. Elég hivatkozni az amorálisan jut-
tatott és felvett nagy összegû végkielégítések visszaszerzésére irányuló 
perekre, amelyeket a kormány sorozatban veszített el.

Azt a nézetet én is osztom, hogy a bírák 62 éves kor elérésével tör-
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ténô nyugdíjazásának elrendelése és ennek az Alaptörvénybe foglalása 
az Alaptörvénynek a rendszerét is megbolygatta oda nem illô jellege mi-
att. Ez mondható el az Alaptörvény késôbbi módosításairól is részben, 
amire bizonyos mértékig az Alaptörvény gyors megalkotása miatt került 
sor. Visszatérve a bírákra, sokkal diplomatikusabb lett volna, ha a kor-

mány csak a bírósági vezetôk e 
funkciójából történô leváltására 
koncentrált volna, meghagyva 
ôket azonban továbbra is bírák-
nak, miként ezt a Legfelsôbb Bí-

róság kormányváltáskori elnökével is tette. Sokkal diplomatikusabb lett 
volna, ha a kormány a bírósági vezetôket nem a bírói posztról, hanem 
csak a vezetôi posztról váltja le, és helyükre nem balliberális érzelmû bí-
rákat ültet, akik olyan bírákra és bírói tanácsokra szignálják ki a politikai 
kihatású (korrupciós visszaélések, jogalap nélküli visszaélések, jogtalanul 
adott és felvett végkielégítések stb.) ügyeket, ahol a társadalmi igazságér-
zetnek, valamint a közerkölcsnek, és nem csak a formális jogszerûségnek 
megfelelô elbírálás várható. A dolgok ilyen állása mellett az EU részérôl 
a bírói nyugdíjazással kapcsolatos kormányintézkedés és alaptörvényi 
rögzítése nem alaptalanul váltotta ki a kritikát.

Úgy vélem, a kormány ezt megfelelôen korrigálta is. Azzal pedig, 
hogy valamennyi köztisztviselô, és így a bírák, valamint az ügyészek 
nyugdíjkorhatárát a 70. életévrôl a 65.-re kívánja leszállítani, a német–
osztrák megoldást követi, ahol szintén a 68.-ról, ill. a 70.-rôl a nyugdíj-
korhatár a 65. évre került leszállításra az egyenlô bánásmód/elbírálás 
elve alapján. Így tehát a kormány a maga által okozott problémát – ame-
lyet a parlament Alkotmányjogi Bizottsága által az Alaptörvény terveze-
térôl szóló konferencián kritikailag felvetettem – az európai joggal össz-
hangban oldotta meg. Ugyanez vonatkozik az Országos Bírói Tanács 
elnöke részére biztosított túlzott hatáskörnek az uniós kritika hatására 
történt szûkítésére is. Mindez amellett is szól, hogy az Orbán-kormány  
az EU-val fennállott konfliktusai során nem az EU l’art pour l’art „át-
verésére” törekedett és törekszik, hanem csak az ország jogos érdekeit 
védte, és védi ma is az EU-nak az országgal szemben támasztott jogalap 
nélküli igényével és alaptalan támadásaival szemben. Nem a kormány 
viszonyul unfair módon az EU-hoz, hanem az EU az Orbán-kormány-
hoz csak azért, mert nem akar gyarmati alávetettséggel behódolni az 

Nem a kormány viszonyul 

unfair módon az EU-hoz…
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EU mai vezetése által képviselt multinacionális érdekeknek, amelyek a 
2008-ban kirobbant gazdasági válságot is elôidézték. E problémákat, a 
korábbi és jelenlegi Barroso vezette EU Bizottságnak az országgal szem-
beni neokolonizációs pénzügyi függésben tartani akaró politikáját, az 
ennek megakasztására irányuló mai magyar kormánypolitikát és az emi-
atti megalapozatlanul szubjektív és felszínesen beszûkült brüsszeli kriti-
kai láncolatot nagyon is helytállóan mutatja be és tárgyilagosan elemzi a 
már említett szerzôi hármas könyve. Ezzel összevetve Sárközy érvelését, 
az elôbbiek látszanak megalapozottabbaknak. Bizonyos kormányintéz-
kedéseket izoláltan nézve, még igazat is lehetne adni Sárközynek, ami-
kor felveti, hogy túl gyorsan és fûnyíróelv szerint cserélte le a közigaz-
gatás személyzetét, és hogy az Alkotmánybíróságba is a maga embereit 
ülteti be. De vajon nem ugyanezt tette-e az elôzô 8 éven keresztül regnált 
balliberális kormány, amely tendencia Horn Gyula kormányzati fellépé-
sével vette kezdetét? Nyilván azért is volt a nagy sietség az Alaptörvény 
megalkotása tekintetében, hogy a balliberális jellegû alkotmánybírósági 
határozatokat arra hivatkozással annullálni lehessen, hogy ma már nem 
az az Alkotmány a hatályos, amelyek alapján azokat meghozták.

Negyedik témakörként Sárközy azzal foglalkozik, hogy az egyébként 
helyeselhetô kormányzati következetesség miként került eltúlzásra.  
A szerzô szerint helyes lépés volt a kormánytól, hogy a szociális segélye-
zési rendszer korábbi parttalanságát felszámolta és jelentôsen megszi-
gorította. Azt is helyesnek tartja, hogy a büntetôeljárásokat felgyorsí-
totta, továbbá hogy a korrupcióval szemben erélyesen fellépett. Azzal 
azonban már nem ért egyet, hogy eme intézkedések során kormányzati 
mérsékeltség helyett kormányzati arrogancia érvényesült. Ennek meg-
nyilvánulásait a következô területeken látta megvalósulni: a) A kormány 
a közalkalmazottak és a köztisztviselôk, valamint az állami érdekeltségû 
társaságok esetében a kéthavit meghaladó, szintén törvényes alapon 
járó végkielégítést új adórendelet meghozatalával szinte teljes egészé-
ben elvonta, revánsképpen a jogtalanul felvett végkielégítési ügyekben 
hozott, az államot elmarasztaló bírói ítéletekre ilyen módon válaszolva. 
b) A kormány az Alkotmánybíróság által alkotmányellenesnek minô-
sített törvényeket szinte változtatás nélkül újból megszavaztatta a két-
harmados kormánypárti képviselôkkel a parlamentben, továbbá az Al-
kotmánybíróság hatáskörét a gazdasági-pénzügyi kérdésekben szûkítô 
törvényt fogadtatott el, mivel az az elôbb említett végkielégítést meg-
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adóztató adótörvényt alkotmányellenesnek minôsítette. Itt azonban 
meg kell jegyezni, hogy ezt a törvényt a parlamenttel nem szavaztatta 
meg a változtatásokkal újból. Ami pedig az Alkotmánybíróság hatáskö-
rének a gazdasági-pénzügyi kérdésekben történt szûkítését illeti, analóg 
felhozható az Európai Törvényszék ama elvi állásfoglalása, hogy a gaz-
dasági okból történô munkáltatói felmondási ügyekben a bíróság nem 
vizsgálhatja az indok gazdasági célszerûségét. Ilyen körülmények között 
az EU álláspontjával összhangban áll az Alkotmánybíróság hatáskörének 
a gazdasági-pénzügyi ügyek tekintetében történt szûkítése. Ezt annak 
ellenére mondom, hogy e szûkítéssel, miként az EU Törvényszék eme 
elvi álláspontjával sem értek egyet. c) A kormányzat kommunikációs és 
intézkedési stílusa külföldön ellenszenves, és az is, hogy tartósan ellen-
séget keres. Ezt én megfordítanám. A külföld, mindenekelôtt az Euró-
pai Parlament az, amely egészen durván és megalapozatlanul sértegeti 
a miniszterelnököt és a kormányt, és az IMF is agresszíven és parancsoló 
jelleggel lépett fel az országgal szemben, amire a kormány, különösen 
annak gazdasági minisztere igen keményen, lehet, hogy sértô módon és 
nem diplomatikusan, az uniós és a transzatlanti pénzügyi lobbit szintén 
megsértve, nem leszerelô jelleggel válaszolt. A szerzôi hármas a köny-
vében részletesen mutatja be, hogy nem a kormány keres tudatosan el-
lenséget, hanem az ellenség jelentkezett, és permanensen támadja a 
kormányt, mivel újabb hitelfüggôségbe nem kíván belekerülni. d) Hi-
bának tartja Sárközy, hogy a kormány idônként trükköz külpolitikailag, 
elsôsorban az EU-val, de belpolitikailag szintén. Megítélésem szerint 
az EU-val szemben idônként kénytelen. Szerintem helyesen tárgyalt 
és húzta az idôt a pénzügyi „trojkával” folytatott tárgyalásain, ugyanak-
kor befelé nem kellene trükköznie, mert az visszaüt. Ilyennek érzem a 
HÖK-kel folytatott tárgyalásain kötött megállapodást, hogy a kitaníttatás 
költségeinek ellentételezéseképpen bizonyos idôre szóló hazai munka-
vállalás kérdésére még visszatérnek, ugyanakkor viszont az Alaptörvény 
módosításába belefoglalták ezt a még nem lezárt hallgatói kötelezett-
séget, ami miatt a HÖK a tárgyalóasztaltól felállt. e) Felrója Sárközy a 
kormánynak a közigazgatás teljes elpolitizálását, miszerint helyettes ál-
lamtitkárok is politikusok, ami a szakma, vagyis a szakszerû közigazgatás 
rovására megy. Egyes területeken lehet, hogy vannak ilyen felesleges 
eltúlzások, ugyanakkor az agrártárcánál, valamint a foglalkoztatás- és a 
gazdaságigazgatásnál ez bizonyos mértékig szükségszerû. f) Azt is hibá-
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nak tartja Sárközy, hogy a politikai hatalomépítés elsôdleges céllá vált, 
ami arra irányul, hogy a balliberális oldalt elvágja az infrastruktúrától, 
és ellehetetlenítse. Itt azonban felvetôdik a kérdés, hogy az elôzô kor-
mány nem ugyanezt tette-e az ellenzékkel, és nem ugyanezt teszi-e a mai 
ellenzék is euroatlanti segítséggel. g) Helyesnek és szükségesnek tartja 
Sárközy, hogy a kormány nagy súlyt helyez a nemzeti nagytôke kialakí-
tására, azonban nem szabad marginálisként kezelni a külföldi nagytô-
ke hazai szereplésének jelentôségét. Sárközy kéziratának nyári lezárása 
óta azonban a kormány a valóban az országnak hasznot hajtani akaró 
külföldi cégekkel stratégiai megállapodáskötésekre törekszik, amely 
törekvés, úgy tûnik, sikeres. Itt azonban meg kívánom jegyezni, hogy 
igen lényeges a kis- és a középvállalkozások problémáinak megoldása is.  
A nagyvállalatok, a generálkivitelezôk foglalkoztatják ôket, azonban 
munkájukat kifizetni nem hajlandók. Ezt a kérdést sürgôsen rendezni 
kell. h) Sárközy utolsóként e témakörben igen helyesen fejezi ki azt az 
óhaját, hogy ki kellene alakítani Magyarországon is a politikai váltógaz-
daságot, és hogy az ellenzék ne ellenség, hanem versenytárs legyen. Ez 
azonban nemcsak a kormányon és a kormánypártokon, hanem az ellen-
zék magatartásán is múlik. Ma az ellenzék válogatás nélküli eszközökkel 
a hatalom visszaszerzésére törekszik. Erre utal a kormányváltástól elkez-
dôdött, minden kormányzati intézkedést az esetek túlnyomó részében 
alaptalanul, de kíméletlenül és sértô módon alkalmazott kritikája, és a 
most elindított, teljesen eldurvult eszközökkel folytatott kampánya. Én 
ebbôl egyelôre nem látok kiutat.

Ötödik problémakörként tárgyalja Sárközy azt a szerinte fennálló 
negatívumot, hogy a kormány az intézkedései során a jogállamiságot 
lebecsüli, és gyakran meg is sérti. Ilyennek látja az olyan visszamenô-
leges hatályú törvények meghozatalát, amely hátrányt jelent az állam-
polgárokra, illetve a jogalanyokra. Valóban volt néhány ilyen normatív 
aktuskibocsátási kezdeményezése a kormánynak a választásokat követô 
beiktatása után. Azonban az alkotmánybírósági és az európai bizottsági 
kritikákat követôen felhagyott a hatalomgyakorlásnak ezzel a módszeré-
vel. Felrója a szerzô a kormánynak azt is, hogy az Alkotmánybíróságot 
nemcsak a már tárgyalt hatáskörelvonással támadta meg, hanem azzal 
is, hogy a normakontroll kérésére jogosultak körét erôsen leszûkítette. 
Szerintem ez a szûkítés indokolt volt, mivel a normakontrollt kérô sze-
mélyi-jogalanyi kör annyira széles volt, hogy az Alkotmánybíróság szinte 
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rendes bíróságként mûködött, hatalmas leterheltséggel és nagy ügyhát-
ralékkal. Ezen ügyhátralék letárgyalása alól a 2010. áprilisi választások 
után megalakult új parlament mentesítette az Alkotmánybíróságot. Az 
Alkotmánybírósághoz normakontroll miatt fordulni jogosultak köré-
nek szûkítése már csak amiatt is szükségszerû volt, mivel a többnyire 
laikusoktól beérkezô vélt alkotmánysértési panaszokkal is foglalkozni 
kellett. Ami hátráltatta az Alkotmánybíróság eredményes mûködését, 
továbbá az ilyen ügyek következtében beálló túlterhelés a mûködés szín-
vonalát is veszélyeztette.

Sárközy felrója a kormánynak azt is, hogy a gazdasági alkotmányos-
ság civiljogi oldalát jelentôsen leépítette. A magam részérôl én ezt nem 
észleltem. Sôt, pozitívnak tartom, hogy az Alaptörvény külön kiemeli 
a kis- és a középvállalkozás, valamint az ilyen méretû vállalatok jelen-
tôségét, valamint hogy a gyakorlatban is igyekszik a kormány e szektor 
érdekeit a nagyvállalati erôfölénnyel szemben megvédeni, és megdol-
gozott vállalkozási díjaik kifizetését felgyorsítani. Abban viszont igaza 
van Sárközynek, hogy a kormánytisztviselôk a kormányt érô kritikákat 
azzal verik vissza, hogy amit csinálnak, azt a választóktól kapott kéthar-
mados felhatalmazás alapján teszik. Én is hallottam az m1 csatorna  
Az Este címû mûsorában ilyen megnyilatkozást a Budapest V. kerületi 
polgármestertôl, amikor a megalapozott várostervezô szakértôi kritiká-
kat azzal próbálta visszaverni, hogy a lakosság által a Fidesznek meg-
szavazott bizalom a városképet megzavaró, Vörösmarty térre tervezett 
Zeppelin-épületre is automatikusan vonatkozik. Azt tudom, az ehhez 
hasonló kijelentések a tudomást szerzôk körében komoly nemtetszést 
szültek és szülnek. Ezzel függ össze az idônként valóban megmutatkozó 
önkritika hiánya is, aminek az ellenkezôjével azonban az ellenzék nem 
dicsekedhet sem most, sem pedig korábban, amikor a kormányrúd a ke-
zében volt. Sôt, azokat a kirívó hibákat, amelyeket kormányzási idôszaka 
alatt elkövetett, és amelyeket a szerzôhármas a könyvében felsorol, most 
sem hajlandó elismerni, viszont a jelenlegi Fidesz–KDNP-kormányzás 
legkisebb baklövéseit is felnagyítja.

Ami a túlzott központosítás hatodikként megjelölt problémáját ille-
ti, Sárközy felrója, hogy igen sok odatartozó feladatot a központi köz-
igazgatásból kiszerveztek. Ez a kiszervezés a Gyurcsány-kormány idején 
érte el a tetôfokát, és teljesen tudatosan, korrupciós célzattal valósult 
meg, lényegében azért, hogy a baráti körét és a holdudvarát a ballibe-
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rális kormány az állami költségvetés rovására különpénzhez juttassa. 
Az ilyen kiszervezések és fal-megbízások sokaságán készült „ál-tanulmá-
nyok” színvonala kritikán aluli volt. Errôl is szó esik a szerzôi hármas 
könyvében. Sárközy azonban jónak tartja, hogy az ilyen jelenségekkel 
szemben a kormány következetesen fellépett, és hogy az ilyen centrali-
záláshoz vezetett kiszervezésekkel „visszacentralizálta” és visszaszervez-
te az állami közigazgatás intézményének rendezésébe. A centralizálás 
azonban Sárközy szerint egyes helyeken túl lett hajtva, ami abban is 
megmutatkozik, hogy hiányzik a civil kezdeményezés. Az én tapaszta-
lataim azonban mások. A kormány, ha nem is támogatja, de nem is gá-
tolja a bedôlt hitelesek civil szervezôdéseit, szabadon mûködik a Civil 
Összefogás Fórum, és ugyanígy a Civil Jogász Bizottság is. Nem tartja 
a szerzô helyes lépésnek a felsôoktatás „túlkoncentrálását”, valamint 
hogy a „prezidenciális kormányzás” felé tart az ország. Ugyanakkor el-
ismeri Sárközy, hogy ez egy nemzetközi tendencia, aminek van jó és 
rossz oldala is. Szerinte ma Magyarországon „vezérelven” alapuló ún. 
„szemiprezidenciális” rendszer érvényesül, amire az jellemzô, hogy a 
vezérnek két kormánya van: egyik a Navracsics által vezetett formális 
kormány, a másik pedig a Lázár János által vezetett frakciókormány. 
Sokan centralizációs törekvést látnak abban is, hogy a kormány az isko-
lákat átvette az önkormányzatoktól, és ugyanígy a kormányzati közigaz-
gatási szervek részérôl már a rendszerváltás idôszakában a korábban az 
önkormányzatok részére átadott feladatokat a kormány tôlük visszave-
szi. Ennek azonban az önkormányzatok örülnek, mivel ezáltal mente-
sülnek a többletfeladatok alól, és így több pénz marad meg náluk.

Érdemes megemlíteni továbbá, hogy a fejlett nyugat-európai államok-
ban a tartományok – amelyeket korábban a központi államapparátus 
irányított –, a német–osztrák tartományokhoz és a svájci kantonokhoz 
hasonlóan, korlátozott szuverenitásúvá váltak. Számomra szimpatikus 
lenne, ha Magyarország is hasonlóvá alakulna át. Erre lehetôség a me-
gyei szervezet ilyetén kialakítása, vagy pedig a Horváth M. Tamás és 
munkatársai által kidolgozott régiók kaphatnának ilyen státust. Ideális 
az lenne, ha a városi és a megyei önkormányzatok és a korlátozott szuve-
renitású tartományok rendszerû mechanizmussal rendelkezô államok 
integrálódnának egy hasonlóan felépülô államszövetségi rendszerbe. 
Európában csak ilyen államszövetségre van kereslet. Az USA-hoz hason-
ló szövetségi állam létrehozására nincs esély. Európában ugyanis terü-
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letileg és nyelvileg is fennállnak a nemzetiségi közös gyökerek. Helyes 
lenne, ha ezt a tényt az EU-alkotmány is kifejezésre juttatná. Indokolt 
lenne, hogy a magyar Alaptörvény is erre reflektálna. Ezért lenne helyes, 
ha a nemzeti kisebbségek védelmét nemcsak a határon túli magyarok 
érdekeinek védelmére fektetné, hanem az itt élô nemzeti kisebbségek 

érdekeinek és autonómiájának a 
képviseletét is az Alaptörvényben 
rögzítené. Ami pedig a magyar 
Alaptörvény preambulumának a 
keresztényi gyökerekre vonatko-
zó utalását illeti, az EU részérôl 
az emiatt az országgal szembeni 

kritika egyértelmûen szubjektív és rosszindulatú. Ugyanis valamennyi 
fejlett nyugat-európai állam alkotmánya, sôt az USA-é is hasonló pream-
bulumú felépítésû.

Hetedik problémaként Sárközy azt veti fel, hogy a kormány a piacgaz-
daság helyett csak „félpiaci rendszert” épített ki. Problémának látja, hogy 
szûklátókörûen csak a termelômunkát értékeli, a közgazdász és a jogász 
tevékenységét viszont alábecsüli. Ebben van némi igazság, ami abban 
is megmutatkozik, hogy a kormány e két szakmát érintô felsôoktatástól 
eredetileg a támogatást teljesen meg akarta vonni. E szûklátókörûségen 
túlmenôen ugyanakkor populistának is tartja Sárközy a kormányt, mert 
szerinte minden jogalap nélkül szidja a bankokat, és lenézi a pénzügyi 
szakembereket, valamint a jogászok vállalati tevékenységét.

Ami a bankokat illeti, szerepük a lakosság többségi véleménye szerint 
is igen káros volt. Elég azokra az írásokra utalni, amelyek egyértelmûvé 
tették, hogy a bankok hitelezési politikája és hitelszerzôdés-kötési gya-
korlata egyértelmûen inkorrekt volt, mivel olyan kötelezettségeket is a 
hitelezôk nyakába varrt, amit a bankszektornak kellett volna viselnie. 
Mindez legdurvábban a devizaügyletek esetében mutatkozott meg.  
A Fidesz–KDNP-tôl jobbra álló ellenzék és a kilakoltatottak, valamint az 
elôtte állók határozottabb fellépést sürgetnek az államtól. Az államnak 
viszont igen körültekintôen kell eljárnia, mivel a gazdaság felpörgeté-
se a bankok, vagyis az általuk nyújtott hitelek nélkül nem valósítható 
meg. Sajnos az elsô rendszerváltó Antall–Boross polgári kormány és a 
balliberális kormányok privatizációs politikájának köszönhetô, hogy ma 
hazánkban csak egy magyar bank mûködik, az OTP. Az OTP-n kívül 

Európában… területileg 

és nyelvileg is fennállnak a 

nemzetiségi közös gyökerek.
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minden magyar bank külföldi kézbe került. Valamennyi a torz privati-
záció következtében külföldi anyabank leányvállalata, és a hasznot ne-
kik viszik ki. Hitelt érdemlô közgazdászok állítják, hogy ma a reálgazda-
ságban a pénzmennyiségnek csak legfeljebb az egyharmada mûködik. 
A többi spekulatív tôke világszerte a bankok ilyen irányú tevékenysége 
folytán.

Teljesen külföldi kézbe került, és jelentôs részben vagy teljesen olcsó 
piacvásárlás áldozata lett az élelmiszeriparunk és az élelmiszer-kereske-
delmünk, a cukoriparunk, a textiliparunk és a légi közlekedésünk, hogy 
csak néhányat említsek.3 A privatizáció során elkövetett hibákat Sárközy 
is elismeri, ugyanakkor igyekszik kisebbíteni azokat, ami azért érthetô, 
mert ô volt a privatizáció jogi oldalának az elvi megalapozója.4 A kor-
mány visszavásárlási politikájával – amit az energia- és közmûszolgáltató 
vállalatok esetében tesz – nem ért egyet, én viszont helyesnek tartom. 
Ez a kis jövedelmû lakosság életfeltételeinek biztosítása szempontjából 
elemi érdek. Így megszûnik a lakosság által már egyre kevésbé finan-
szírozható, haszoncentrikussá vált energiaszolgáltatói díjak permanens 
emelése. Emellett azonban ott is probléma van, ahol hazai tôkések, illet-
ve balliberális magyar politikusok kezébe kerültek profitorientált gazda-
sági objektumok. Szakértelem nélküli és rablógazdálkodási módszereik 
következtében igen sok közülük tönkrement. Elég csak a kapuvári hús-
kombinátra, valamint az alumíniumiparra (MAL) utalni. De ugyanez a 
helyzet a magánnyugdíjpénztárakkal is. Sárközyvel ellentétben úgy lá-
tom, hogy szakszerûtlen és korrupciós mûködésük miatt indokolt volt 
kötelezô kiegészítô második pilléri jellegüket megszüntetni, és állami 
garanciavállalás nélküli fakultatívan választható olyan elsô pillérûvé ten-
ni, ahol az állam a hiányért kezesi felelôsséget nem vállal, és amely vá-
lasztható elsô pillérûként párhuzamosan mûködhet az állami nyugdíj 
mellett.5

Sárközy ugyanakkor jól látja, hogy a multinacionális cégek magyar-
országi szereplése nem éppen a legkorrektebb, de ugyanez vonatkozik 
– miként már említettem – a hazai vállalkozásokra is. Mindegyik ha-
tártalan haszonmaximalizálásra törekszik. Alvállalkozóikat és munka-
vállalóikat agyonhajtják, fizetni azonban nem, vagy csak késve és mi-
nél alacsonyabb összegben akarnak. A Magyar Nemzetben jelent meg 
egy cikk, amely kimutatta, hogy a magyar munkavállalók átlagórabére 
csak valamivel haladja meg a kínai munkásokét. Az viszont tény, hogy 
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az ázsiai munkaintenzitás jóval erôsebb az európainál. Ezért valamilyen 
globálmegállapodást lenne szükséges kialakítani euro-transzatlanti és 
belsô-ázsiai–távol-keleti síkon a WTO közremûködésével és esetleges 
átalakításával, amely egy bizonyos átlagteljesítmény- és minôségkövetel-
ményt rögzítene, amelyet a glóbusz valamennyi országának be kellene 
tartania, illetve amihez alkalmazkodnia kellene. Kína és a többi fejlôdô 
állam, valamint az euroatlanti szövetség államainak a bevonásával „Gló-
busz-ágazati kollektív szerzôdésekben” kellene rendezni ezeket a kérdé-
seket. Egy ilyen globális kollektív munkaszerzôdés, amelyet az európai 
és a transzatlanti, valamint az ázsiai szociális partnerek (munkáltatói 
és munkavállalói érdekvédelmi szervezetek), valamint az államok és ál-
lamszövetségek multipartit jelleggel kötnének meg egymással a német 
tarifatársaságokhoz hasonlóan, már most szükségessé válna szociális és 
gazdasági szempontból egyaránt. Ezt pedig az ázsiai országokkal most 
kellene megkötni, amíg nem szárnyalják túl gazdaságilag az euro-transz-
atlanti régiót.

Sárközy nagyon helytállóan állapítja meg, hogy az ázsiai munkain-
tenzitás sokkal erôsebb az európainál. Ebben azonban benne van a 
rabszolga jellegû, éhbérért történô gyermek- és nôi munka is. Három 
lehetôség kínálkozik az euro-transzatlanti régió számára, ha gazdasági-
lag szinten akar maradni. Vagy ugyanolyan munka- és fizetési feltételek 
közötti foglalkoztatást alakít ki, mint ami Ázsiában létezik, ami az eu-
ro-transzatlanti régióban társadalmi robbanáshoz vezetne, vagy pedig a 
WTO megszüntetésével vagy átszervezésével egybekötve az euro-transz-
atlanti régió határán védôvám- vagy lefölözési árrendszert vezetne be, 
esetleges védzáradékkal együtt. Ez viszont ma már igen kockázatos az 
erôegyensúly kialakulása miatt, ami könnyen világháborúhoz vezetne. 
Ezért csak harmadik megoldásként a már vázolt multipartit globális kol-
lektív megállapodás látszik járható útnak.

Sárközyvel ellentétben én úgy látom, hogy sem az EU jelenlegi veze-
tése, sem az USA jelenlegi adminisztrációja e globális szocio-gazdaság-
politikai problémákat nem képes megoldani. A szerzô túlértékeli az EU 
jelenlegi vezetési koncepcióját és módszereit. Szerintem nem alaptalan 
egyeseknek a kétsége afelôl, hogy az EU-nak azok a jelenlegi vezetôi, 
akik az 1960-as és 70-es években „maoisták” voltak, most tisztességes üz-
lethasznon és munkadíjazáson alapuló mérsékelt konzervatív-liberális 
polgári társadalmat akarnának felépíteni. Szerintem az elképzelésük 
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szerint most is a haszonmaximalizáláson és a munka alulfizetésén alapu-
ló olyan társadalom kialakulásán fáradoznak, amely tartalmilag az ázsiai- 
kínaival egyezik meg. Ez pedig – miként ezt Immanuel Wallerstein írja –, 
ha nem lesz visszatérés egy megreformált keynesi szociális piacgazda-
sághoz, az euro-transzatlanti régió anarchiába süllyed, és elpusztul. 
Ennek bekövetkezése ellen folytatja munkáját az Egyesült Királysághoz 
hasonlóan az Orbán-kormány, és szerintem helyesen jár el akkor, ami-
kor minden EU-bírálattal szemben a maga külön útját járja. Ezt igyek-
szik igazolni, és szerintem eredményesen, valamint tudományosan igen 
magas színvonalú szocio-ökonom-politológiai megalapozással a szerzôi 
hármasnak a Kairosz Kiadónál az elmúlt év nyarán megjelent könyve.
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Az állami tulajdon 
hatékonysága és szükséges-

sége a felsôoktatásban1

A megbízó-ügynök viszony értelmezhetôsége

Efficiency and Need of State Ownership 
in Higher Education 

Interpretability of the Customer-Agent Relationship

Összefoglalás
A tanulmány célja, hogy áttekintve az állam felsôoktatási szerepvállalá-
sát, megvizsgáljuk az állami tulajdon hatékonyságát és felválthatóságát 
más szerepvállalási formákkal. Az állami szerepvállalás melletti és elleni 
érvek kapcsán elemezzük ennek különbözô lehetséges formáit: a szabá-
lyozást, irányítást, finanszírozást, az állami tulajdont és az állami meg-
rendelést, illetve az állami szolgáltatásvásárlást. Az állam szerepvállalási 
formái közül kiemelten vizsgáljuk az állami tulajdon hatékonyságát, ez-
zel összefüggésben pedig a megbízó-ügynök viszony értelmezhetôségét 
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az állami felsôoktatási intézmények esetében. Az állami tulajdon kap-
csán feltesszük a kérdést, hogy az állam más szerepvállalási formákkal 
elláthatja-e hatékonyabban a közcélokat. Az állami tulajdon hatékony-
ságát a megbízó-ügynök viszony elemzésével is vizsgáljuk. Ennek során 
a rendszerváltás utáni három felsôoktatási törvény vonatkozó szabályait 
elemezzük. Fô hipotézisünk, hogy a közcélokat más – nem tulajdonosi 
– állami eszközökkel, illetve szerepvállalási formákkal akár hatékonyab-
ban is el lehet érni.

Summary
The purpose of the paper is to demonstrate the different forms of 
state presence in higher education and the existence of the customer- 
agent problem between the government and the rector regarding 
the institutions maintained by the state. Our hypothesis is that state 
can act in favour of public interest without the ownership of higher 
educational institutions, especially if it cannot efficiently enforce its 
property rights. By showing the different roles the state can play in 
higher education, we want to emphasise that state presence is neces-
sary to maintain an efficient system, but state ownership is not indis-
pensable. To prove our assumptions we use the classical criteria of 
the customer-agent theory and we also analyse the regulations re-
cently adopted on higher education in Hungary. We conclude that 
state regulatory tools other than ownership could be more efficient 
in the public interests.

be v e z e T é s

Az elmúlt évtizedek társadalmi (politikai és gazdasági) változásai a fel-
sôoktatási rendszerekre is nagy hatást gyakoroltak hazai, európai és glo-
bális szinten egyaránt. E változások leképezôdnek hazánkban is a rend-
szerváltás óta született három önálló felsôoktatási törvényben (1993, 
2005, 2011), amelyek a kihívásokra adott szabályozói válaszoknak is te-
kinthetôk.

A tömegesedés, a felsôoktatás társadalmi és gazdasági kapcsolatainak 
újraértelmezése, a nemzetköziesedés, valamint a vele együtt járó mobi-
litás, a verseny élezôdése2 a felsôoktatási rendszer valamennyi szereplô-
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jétôl újfajta magatartásmintákat, a szerepek és módszerek újraértelme-
zését követelte meg.

Az intézmények szintjén a szûkös források és a keresletoldali verseny 
tudatában a vezetés professzionalizálódásának igénye merült fel,3 ami 
tükrözôdik a felsôoktatási elmélet és gyakorlat területén terjedô mene-
dzserizmusban is.4

Az államnak is alapjaiban kell újragondolnia szerepét a felsôokta-
tás rendszerében. Azonban, mint arra tanulmányunkban rá kívánunk 
mutatni, ez mostanáig csak töredékesen, sokszor ötletszerûen történt 
meg: az intézmények tekintetében az államnak nem sikerült kielégí-
tôen definiálnia alapítói-tulajdonosi-fenntartói funkcióit, s ezeket nem 
tudta hatékonyan elválasztani a többi (szabályozó, finanszírozó stb.) 
szerepétôl sem. Mindezek tisztázását az is nehezítette, hogy a rendszer-
ben nemcsak állami, hanem „magán-”5 és egyházi alapítású-fenntartá-
sú intézmények is mûködnek, melyek léte önmagában felveti az állam 
részérôl a tulajdonfüggô – pozitív, illetve negatív – diszkrimináció le-
hetôségét.

Tanulmányunkban arra teszünk kísérletet, hogy az állam tulajdono-
si funkcióját a többi szerepvállalási formától elkülönítve vizsgáljuk. Át-
tekintjük, hogy mennyiben indokolható az állam tulajdonosi szerepe, 
illetve tárgyaljuk, hogy ez a szerep az állami szervezet és intézményrend-
szer sajátosságaiból következôen milyen negatív hatásokkal terhelt. Vizs-
gálatunkban külön kitérünk a kormányzat és a felsôoktatási intézmény 
rektorának (gazdasági vezetôjének) kapcsolatára, melyet megbízó-ügy-
nök viszonyként értelmezünk. Ezen sajátos viszony tartalmát s annak 
változásait a felsôoktatási törvények vonatkozó szabályain keresztül ele-
mezzük, hogy választ adjunk a kérdésre: a mindenkori szabályozás vajon 
hatékonyan hozzájárult-e a közjó elômozdításához?

Munkánk során az alábbi öt hipotézist állítottuk fel:
1. A megbízó-ügynök kapcsolat értelmezhetô az állami felsôoktatás-

ban is, az állami tulajdon képviselôjének és a rektornak, valamint az elsô 
számú gazdasági vezetônek a viszonyára.

2. Ez a viszony az államszervezet – mint tulajdonos – sajátosságai mi-
att rendkívül instabil, kiszámíthatatlan, és a közérdek szempontjából 
nem kellôen hatékony (pl. állami funkciók keveredése, megbízó-ügy-
nök viszony láncolata, a tulajdonos szervezeti, politikai, személyi válto-
zékonysága stb. miatt).
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3. A rendszerváltás utáni három felsôoktatási törvény alapján az ál-
lam tulajdonosi jogait legkevésbé (hatékonyan) a rektoron keresztül 
gyakorolja. Az irányítás eszközének a mindenkori kormányzat sokkal 
inkább a szabályozást, illetve a finanszírozást tekintette.

4. A nemzeti felsôoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény mutat elô-
ször határozott törekvést az állam és a rektor, valamint a gazdasági ve-
zetô közötti megbízó-ügynök viszonyban a megbízói jogosítványok erô-
sítése felé.

5. Az állam tulajdonosi funkciója felváltható, ezáltal a megbízó-ügy-
nök viszony megszüntethetô, így a közcél hatékonyabban érvényesíthetô 
az állam szabályozói, finanszírozói, vásárlói-megrendelôi funkciói révén.

a f e l s ô o k T a T á s i  r e n D s z e r i n T é z m é n y i  j e l l e m z ô i

A felsôoktatást rendszerként, a társadalom, illetve a teljes oktatási rend-
szer alrendszereként értelmezzük. A felsôoktatás rendszerének elem-
zése csak úgy lehetséges, ha tisztázzuk a rendszer közösségi, illetve az 
egyes érdekeltek (stakeholderek) szempontjából értelmezett sajátos 
funkcióit. E funkciók teljesítésének értékelése mentén hasonlíthatjuk 
össze az egyes felsôoktatási rendszereket (szervezeti és intézményi jel-
lemzôket). E megközelítésben az állam maga is egy szereplôje a felsôok-
tatásnak, amely a szakpolitika alakítása révén a közérdek érvényesítését 
hivatott elôsegíteni, miközben az államot képviselô személyek maguk 
is sajátos érdekekkel rendelkeznek.6 A felsôoktatási rendszer legfon-
tosabb szereplôi (stakeholderei) a közösséget képviselô állam mellett: 
nem állami fenntartók (tulajdonosok), a hallgatók, illetve családjaik, 
a felsôoktatási intézmények alkalmazottai, a munkaadók és az önkor-
mányzatok. A felsôoktatási tevékenység a felsôoktatási intézményekben 
mint szervezetekben zajlik. A felsôoktatási intézmény mint szervezet maga 
is értelmezhetô stakeholderként, amennyiben a belsô stakeholderek 
céljainak, érdekeinek integrációját, külsô stakeholderek felé történô 
képviseletét és érvényesítését valósítja meg. Ebben a megközelítésben 
tehát belsô és külsô stakeholderekrôl beszélhetünk. Belsô stakeholderek pél-
dául az oktatók és a hallgatók, külsôk a munkaadók, az állam és egyéb 
tulajdonosok, önkormányzatok. Ennek a megközelítésnek a tanulmány 
fô célja szempontjából különös jelentôsége lesz, amennyiben a felsôok-
tatási intézmény mint szervezet nemcsak külsô (például tulajdonosi), 
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hanem belsô stakeholderi célokat és érdekeket is érvényesít. A kétféle 
cél- és érdekrendszer egyeztetése, lehetséges konfliktusa a felsôoktatási 
rendszer mûködése szempontjából meghatározó fontosságú kérdés.

A felsôoktatási rendszer szereplôi (személyek és szervezetek) között 
végbemenô interakciók – pl. verseny és együttmûködés – a rendszer 
mindenkori szabályai szerint zajlanak: ezen intézményi keretek között 
kerül sor mind az egyéni, mind az érdekképviseletek révén történô ér-
dekérvényesítésre is. A szereplôk magatartására így tehát hatással van-
nak az európai szintû rendelkezések, a nemzeti alkotmány (illetve az 
Alaptörvény), a felsôoktatást érintô jogszabályok és a társadalom infor-
mális normái is. Tanulmányunkban a fent bemutatott rendszer szerep-
lôi közül az államra kívánunk kiemelt figyelmet fordítani. Ennek oka 
abban keresendô, hogy az állam egyszerre többféle szerepben is képvi-
selteti magát a stakeholderek között. Ezen szerepvállalási formák értel-
mezésünk szerint a következôk:

1. ágazati szabályozó,
2. alapító-fenntartó-tulajdonos,
3. kvázi piaci – keresletoldali – finanszírozó,
4. kínálatoldali finanszírozó,
5. szociális támogató.
Ezen szerepvállalási formák közül a tulajdonosi szerep a rendszervál-

tás utáni három felsôoktatási törvényben nem jelenik meg explicit mó-
don. A törvények az állami felsôoktatási intézmény fogalmát használják, 
az államot pedig alapítónak és fenntartónak nevezik. Mi a továbbiakban 
az állami intézmények vonatkozásában az államot alapító-fenntartó-tulaj-
donosnak (röviden: tulajdonosnak) tekintjük, a késôbb kifejtendô korlá-
tokkal és megszorításokkal. Az ágazati szabályozó szerepet tulajdonsem-
leges szerepként értelmezzük. Keresletoldali finanszírozásnak tekintjük, 
amennyiben az állami források a hallgatót célozzák, illetve közvetítésével 
jutnak el az intézményhez. Kínálatoldali finanszírozás alatt a közvetlen 
intézményfinanszírozást értjük. A szociális támogató szerep a kereslet-
oldali finanszírozás elemének tekinthetô, a társadalmi szolidaritás meg-
nyilvánulási formájaként ugyanakkor kiemelendô belôle.

Az állam tulajdonosi szerepvállalása több szempontból is problemati-
kus. Ezek a következôk:

1. A közpolitikai elemzés logikája szerint az állami beavatkozás ak-
kor indokolható, ha a piacon kudarcok figyelhetôek meg, a kormányzati 
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intervenció pedig bizonyított hatékonyságtöbbletet eredményez.7 Ezen 
kudarcok a felsôoktatás piacán kétségtelenül jelen vannak, az azonban 
már erôsen megkérdôjelezhetô, hogy orvoslásukra a tulajdonosi forma 
lenne a legmegfelelôbb.8 Az intézmények és a hallgatók (illetve jelent-
kezôk) között fennálló információs aszimmetria az állami tulajdonú 
egyetemek és fôiskolák esetében 
is jelen van. A közjószág jelleggel 
bíró társadalmi tôke,9 az általános 
képzettségi szint növekedése, il-
letve ezek pozitív extern hatásai10 
pedig tulajdonostól függetlenül 
(pl. keresletoldali állami finan-
szírozás révén) „elôállíthatók”.

2. Az állami tulajdon a többi állami szerep vonatkozásában, értelmezé-
sünkben egyfajta – nehezen feloldható – összeférhetetlenséget is megtestesít. 
Az összeférhetetlenség lényegét abban látjuk, hogy mivel a felsôoktatási 
rendszerben az állam nem csupán tulajdonosként, hanem ágazati szabá-
lyozóként és finanszírozóként is jelen van, felvetôdik annak a lehetôsége, 
hogy ezen szerepek révén a tulajdonostól függô diszkriminatív magatartást 
tanúsítson – ami adott esetben a közérdek szempontjából szuboptimális 
eredményhez is vezethet. Fontos megjegyezni, hogy a szabályozói szerep 
természetében tér el a többi funkciótól: ettôl ugyanis az állam, ha akar-
na, sem tudna „megszabadulni”, míg arra, hogy tulajdonosként legyen 
jelen a rendszerben, semmi sem kötelezi. Így az összeférhetetlenség fel-
oldásának egyik elvi lehetôsége a tulajdonosi funkció feladása lehet.

3. A közgazdaságtani szakirodalom a magántulajdon számos elônyét 
hangsúlyozza az állami tulajdonnal szemben.11 Ezek közül az egyik legje-
lentôsebb az, hogy míg a magántulajdonú szervezetek inkább kemény, 
addig az államiak inkább puha12 vagy „bizonytalan keménységû”13 költség-
vetési korláttal szembesülnek.

4. A tulajdonos az alapítást/vásárlást követôen (ami már eleve költ-
séggel – befektetéssel – jár) fenntartási kötelezettséget is vállalhat. Az állam 
ezen kiadásokat megspórolhatná, ha a tulajdonlást piaci szereplôkre 
bízná, s ô maga is ezen piaci szereplôk egyikeként, vevôként, megren-
delôként lenne jelen a rendszerben.

5. Az állam az általa tulajdonolt intézmények esetében sem tudja di-
rekt módon gyakorolni tulajdonosi jogosítványai többségét, azokat bizonyos 

Az állam ezen kiadásokat 

megspórolhatná,  

ha a tulajdonlást piaci 

szereplôkre bízná…
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szereplôk között meg kell osztania, alsóbb (intézményi) szintre kell dele-
gálnia. Ennek eredménye a megbízó-ügynök viszony megjelenése lesz 
az állam és az intézmény vezetôje („menedzsere”) között, mely viszony 
magában rejti az effajta kapcsolatok minden problematikusságát.14  
A továbbiakban ennek a megbízó-ügynök viszonynak a vizsgálatára – lé-
tezésére, változására, sajátosságaira – teszünk kísérletet.

a m e g b í z ó-ü g y n ö k v i s z o n y e l v i  é r T e l m e z h e T ô s é g e é s 
g y a k o r l a T i  é r v é n y e s ü l é s e a  f e l s ô o k T a T á s b a n

A megbízó-ügynök viszony a szervezetek esetében a tulajdonosi funk-
ciók gyakorlásához kötôdik, ennek keretében vizsgálható a tulajdonos 
érdekérvényesítésének hatékonysága. A továbbiakban elôször a meg-
bízó-ügynök viszony fogalmát és lényegét vizsgáljuk. Ezt követôen ele-
mezzük értelmezhetôségét és sajátosságait a felsôoktatásban. E viszony 
keretében rávilágítunk az állami funkciók gyakorlása során megjelenô 
összeférhetetlenségre, valamint az állami tulajdonlás és az intézményi 
autonómia közötti konfliktusra. Végül a három felsôoktatási törvény se-
gítségével felvázoljuk, hogy milyen tendencia figyelhetô meg az állam 
megbízói szerepét illetôen.

1. Megbízó-ügynök viszony a részvénytársaságokban

A megbízó-ügynök viszony jól ismert a közgazdaság-tudományi szak-
irodalomban.15 Ilyen kapcsolatról akkor beszélünk, amikor egy tevé-
kenység elvégzésével, meghatározott célok eléréséért az egyik szereplô 
(megbízó) egy másik szereplôt (ügynök) bíz meg. Az ilyen kapcsolatok 
potenciálisan magukban rejtik annak lehetôségét, hogy az ügynök nem 
minden tekintetben a megbízó érdekei szerint jár el. Ennek oka alap-
vetôen három tényezôben rejlik:

1. A megbízó és a megbízott érdekei nem feltétlenül esnek egybe.
2. A megbízó és a megbízott között fennáll az információs aszimmet-

ria jelensége.
3. A megbízó gyakran nem, vagy csak irreálisan magas költségek mel-

lett tudja ellenôrizni a megbízottat.
A kapcsolat legjobban talán a modern részvénytársaságok példáján 

szemléltethetô, ahol a tulajdonos és a vállalatot vezetô menedzser szemé-
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lye nem azonos. A menedzser a tulajdonos megbízottjaként, ügynöke-
ként tevékenykedik, s feladata az lenne, hogy a részvényesek érdekeinek 
megfelelôen irányítsa a vállalatot. Ez azonban általában nem esik egybe 
minden tekintetben a menedzserek érdekeivel: alapvetô példaként em-
líthetjük, hogy utóbbiak nem feltétlenül érdekeltek a magas osztalékok 
fizetésében. A vállalat sikerességének érdekében – mely lényegében az 
ô sikerességük indikátorának számít – általában szívesebben fordítanák 
másra (pl. innovációra, ismételt befektetésre, saját jövedelmük emelé-
sére) a nyereséget.

A második fô probléma a megbízó-ügynök kapcsolatban az információs 
aszimmetria. A menedzser a napi munka révén lényegesen többet tud a 
vállalatról, jobban ismeri azt, s ebbôl következôen bizonyos dolgokat akár 
el is tud titkolni a tulajdonosok elôl, másként tud cselekedni, mint ahogy 
azt megbízói tôle elvárnák. Ez a viselkedés pedig, lévén hogy önérdek-
követô és haszonmaximalizáló gazdasági szereplôket feltételezünk, akik-
nek céljai ráadásul el is térnek a részvényesekétôl, nem lenne meglepô 
a menedzserek részérôl. Ennek az aszimmetrikus viszonynak a javítását 
természetesen ellenôrzés révén lehetne biztosítani, azonban ez gyakran 
nem oldható meg. Ha a tulajdonosok teljeskörûen kívánnák ellenôrizni a 
menedzsereiket, azt a legtöbbször csak irreálisan magas költségek mellett 
tehetnék meg: maguknak is hasonló kompetenciákkal s a vállalatra vonat-
kozó ismeretanyaggal kellene rendelkezniük, mint a megbízottaiknak, 
valamint azok munkájának minden lépését is nyomon kellene követniük. 
Ezzel azonban maga a megbízási viszony veszítené el az értelmét.

Az ellenôrizhetetlenség problémájára megoldást kínálhat egy ellenôr-
zô szervezet, testület létrehozása is. Egy ilyen lépés azonban nem jelent auto-
matikus javulást a rendszerben, sôt újabb problémákat vet fel:

– Egy újabb megbízó-ügynök viszony keletkezik, ahol az ellenôriz-
hetôségi problémák ugyanúgy megjelennek, mint az eredeti reláció-
ban. A tulajdonos és a menedzser még „távolabb” kerül egymástól.

– A fenti konstrukció különbözô koalícióalkotási lehetôségeket ad 
a szereplôk kezébe, s ha adott esetben ez a koalíció az ügynök és az 
ellenôrzésre hivatottak között köttetik meg, az jelentôsen ronthatja a 
megbízó pozícióit.

Látjuk tehát, hogy a megbízó-ügynök kapcsolat jelentôs fejtörést tud 
okozni a gazdasági szereplôknek. Ennek megfelelôen a témával foglal-
kozók is számos megoldási kísérletet próbáltak javasolni a problémá-
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ra16 – ezek részletes bemutatására terjedelmi korlátok miatt itt nem 
kerül sor.

Általános alapelvként azonban megállapíthatjuk, hogy a megbí-
zó-ügynök viszony – mint a tulajdonosi funkciók megosztása – hatékony 
mûködésének szavatolása érdekében a következô feltételek elengedhe-
tetlenek:

– Világos, egyértelmû és garantált jogok és kötelezettségek a megbízó 
és az ügynök oldalán egyaránt (a megbízónak a szervezet mûködésébe 
történô eseti, esetleges beavatkozásának korlátozása).

– Az ügynök megbízó általi kiválasztása, annak a feladatra való alkal-
massága (kompetenciája) alapján.

– A megbízó joga az ügynök tevékenységének értékelésére, elismeré-
sére, az ügynök visszahívására.

2. Megbízó-ügynök viszony a felsôoktatásban 

Mint láttuk, a megbízó-ügynök viszonyban az egyes szereplôk személyi 
azonosítása a részvénytársaságok esetében adott. Az állami felsôoktatási 
intézmények esetére ugyanezt lefordítva, elsô megközelítésben az álla-
mot mint a felsôoktatási intézmény tulajdonosát tekintjük megbízónak, 
a felsôoktatási intézmény rektorát és gazdasági fôigazgatóját pedig az 
ügynököknek.17 A kör a belsô ellenôrzés vezetôjével bôvíthetô még ki.

Az állami felsôoktatási intézmények tulajdonosa (alapítója és fenn-
tartója) az állam. Kétségtelen, hogy az állam – legalábbis a deklaráció 
szintjén – meghatározott céllal (képzés, kutatás, társadalmi szolgálta-
tások stb.) hoz létre állami felsôoktatási intézményeket.18 Az erre vo-
natkozó dokumentum valamennyi felsôoktatási intézmény esetében az 
alapító okirat. A felsôoktatási intézmények alapításakor az állam megha-
tározott vagyont biztosít az állami intézményeknek. Az állam oldaláról 
tehát abból indulhatunk ki, hogy adott egy intézményi célrendszer és a 
hozzá rendelt vagyon. A felsôoktatási intézmény szándékolt funkciója 
tehát a biztosított vagyon alapján az alapító okiratban meghatározott 
célok megvalósítása. A gyakorlatban manifesztálódó társadalmi funkció 
azonban ettôl eltérhet, azt ugyanis a szervezet struktúrája is jelentôsen 
befolyásolhatja:19 elôfordulhat, hogy az intézmény belsô szabályrend-
szere nem a közérdek szempontjából kívánatos cél elérésére ösztönzi a 
dolgozókat.
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Bár a fentiekben már kimondtuk, hogy megbízottnak az intézményi 
vezetést, megbízónak az államot tekintjük, a megbízó-ügynök viszony részle-
tes elemzése elôtt fontosnak tartjuk röviden áttekinteni, hogy a felsôok-
tatási intézmény meghatározó belsô és külsô szereplôi (stakeholderei) 
értelmezhetôek-e megbízóként vagy esetleg ügynökként.20

A belsô és a külsô stakeholderek szerepe

A felsôoktatási intézmények dolgozói (az oktatók és egyéb foglalkozta-
tottak) alkalmazotti státusban vannak, viszonyuk az intézménnyel mun-
kaadó-munkavállaló viszony. Alapvetô érdekeltségük a foglalkoztatásban 
és a munkabérben, illetve egyéb juttatásokban, a minél kedvezôbb 
munkahelyi és elômeneteli lehetôségekben ragadható meg. Érdekérvé-
nyesítésük, az intézmény tevékenységének befolyásolása a munkahelyi 
demokrácia intézményein keresztül történhet (szakszervezetek, közal-
kalmazotti tanács stb.), ezért – a részvénytársaság dolgozóihoz hason-
lóan, ebben a megközelítésben – nem tekinthetôek sem megbízónak, 
sem ügynöknek.

A felsôoktatási intézmények hallgatói az intézménnyel hallgatói jogvi-
szonyban vannak, finanszírozási státusuktól függôen vevôi (költségtéríté-
ses, önköltséges képzés) vagy „kedvezményezettjei” (államilag támoga-
tott képzés) az intézmény szolgáltatásainak. A hallgató érdekeltsége lehet 
a költségtérítéses/önköltséges hallgató esetén a költség egységére jutó 
haszon maximalizálása, államilag támogatott hallgató esetén – ilyen költ-
ség hiányában – részben az egyéb költségekre, részben az idô egységére 
jutó haszon maximalizálása.21 A költségtérítéses/önköltséges hallgatók 
esetén foglalkoztatásuk során haszonnal térülhet meg a befektetésként 
értelmezhetô képzési költség.22 Az államilag támogatott hallgatók számá-
ra felmerülô direkt költségek jóval alacsonyabbak, így a megtérülési idô 
rövidebb, a haszonráta pedig magasabb(!). Az intézmény tevékenységé-
nek befolyásolása a hallgatói jogviszony létesítése után a hallgatói de-
mokrácia intézményrendszerében történhet (hallgatói önkormányzat, 
hallgatói képviselet stb.). Bár ebben a megközelítésben a hallgatót nem 
tekintjük a felsôoktatási intézményhez való viszonya szempontjából sem 
megbízónak, sem ügynöknek, a felsôoktatás (mint szolgáltatás) sajátos-
ságai miatt a hallgató sajátos „vásárló”, illetve fogyasztó, aki maga is aktív, 
eredményt befolyásoló szereplôje a képzési folyamatnak.23
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A felsôoktatási rendszer szereplôiként azonosíthatjuk a családokat, 
mint a szolgáltatás potenciális igénybe vevôit. A hallgatói jogviszony lé-
tesítésének pillanatáig a családok potenciális vásárlóként vagy potenciá-
lis igényjogosultként definiálhatók. E kettôs potenciális státus már jelzi 
a családok közötti éles versenyt a kedvezôbb, igényjogosult státusért. A 
felsôoktatási tevékenységre a családok hatása legjellemzôbben az intéz-
mények és szakok iránti kereslet formájában jelentkezik, megbízói stá-
tusról azonban itt sem beszélhetünk.

A felsôoktatási rendszer szereplôiként értelmezhetjük még a munka-
adókat, mint a felsôoktatás szolgáltatásainak közvetlen és közvetett (dip-
lomások foglalkoztatása révén) felhasználóit. Azonban a munkaadókat 
sem tekintjük megbízónak, hanem – a diplomás munkavállalók alkalma-
zásával – a felsôoktatási szolgáltatások használójának, haszonélvezôjé-
nek. A munkaadók kapcsolata a felsôoktatási intézményekkel közvetett, 
amennyiben a felsôoktatási szolgáltatás eredményeit jellemzôen foglal-
koztatás keretében hasznosítják, és munkabér, illetve egyéb juttatások 
formájában díjazzák. A munkaadó a felsôoktatási intézménnyel, illetve 
adott szakkal kapcsolatos véleményét az alkalmazási béreken – a piaci 
ármechanizmuson – keresztül közvetíti. A felsôoktatási intézmény és a 
munkaadó a kölcsönös érdek és egymásrautaltság alapján szabad koo-
perációban folytathat együttmûködést (az egyes intézmény és a rend-
szer szintjén egyaránt), mely révén utóbbiak befolyásolási képességet 
szerezhetnek az oktatást nyújtó szereplô irányába, de ez nem tekinthetô 
megbízói státusnak.

Az autonóm megbízotti szerep

A fentiekben leírt megközelítés azonban nem fejezi ki minden vonatko-
zásban a felsôoktatás szereplôinek státusát, jogosítványait és viszonyát. 
Az intézmények alkotmányban (alaptörvényben) és törvényben dekla-
rált autonómiája alapján ugyanis a belsô stakeholderek (alkalmazottak 
és hallgatók) a gyakorlatban mégis rendelkeznek sajátos, intézményesített meg-
bízói jogosítványokkal is a rektor (gazdasági vezetô) felé. Fontos hangsú-
lyozni, hogy a részvénytársaságok esetén a dolgozók és a fogyasztók ilyen 
„kiváltságokkal” nem rendelkeznek. A felsôoktatási intézmények eseté-
ben a vezetô testületek (egyetemi tanács, szenátus) döntési jogosítványa-
iban, a testületek (jelentôs hallgatói képviseletet is biztosító) összetétel-
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…a rektort (gazdasági 

vezetôt) ambivalens  

– „kettôs ügynöki” – 

helyzetbe hozza.

ében érhetô tetten az intézmények önigazgatásának, a belsô stakeholderek 
megbízói jogainak garantálása. Ez azonban elvezethet az ún. „önmagát 
szolgáló lojalitás törvényének”24 érvényesüléséhez, amikor a szervezet 
dolgozói azokhoz „hûségesek” (rektorok, gazdasági vezetô), akik ga-
rantálják munkájuk biztonságát 
és hivatali elômenetelüket.25 Ta-
nulmányunk megírására az is 
késztetett, hogy rámutassunk: az 
intézményi autonómia és az állam 
tulajdonosi szerepe együttesen a rek-
tort (gazdasági vezetôt) ambivalens  
– „kettôs ügynöki” – helyzetbe hozza.26 
A továbbiakban a megbízó-ügynök viszonyt elsôsorban a vagyonnal, il-
letve a bevételekkel történô gazdálkodás területén vizsgáljuk, összhang-
ban Mészáros Tamásnak, a Budapesti Corvinus Egyetem volt rektorának 
elemzésével, melyben a felsôoktatási intézmények autonómiájának fokát 
a költségvetés, vagyongazdálkodás, a hallgatói létszám meghatározása se-
gítségével mutatja be.27

Az állam mint megbízó

Az állam megbízói szerepe és az intézményi autonómia közötti poten-
ciális ütközésen túl, szervezeti szempontból az állam mint megbízó oldalán 
egyfajta határozatlanságot és bizonytalanságot találunk. Sajátos probléma 
egyrészt a tulajdonosi jogok horizontális megosztása (pl. minisztériu-
mok között), illetve vertikális delegálása (minisztérium, államtitkárság, 
fôosztály, személy szintjére). Az államszervezet hierarchikus jellege így 
egy sajátos megbízó-ügynök láncolatot hoz létre,28 melynek problema-
tikusságát tovább bonyolítja az, hogy az Alaptörvény29 az állam és a he-
lyi önkormányzatok tulajdonát nemzeti vagyonként definiálja, amibôl 
logikai úton az is levezethetô, hogy maga az állam is ügynök: „a nemzet 
ügynöke”. Mindezek „intézményesített” bizonytalanságot visznek az álta-
lunk tárgyalt kapcsolatba, amit tovább fokoz, hogy a megbízói funkciót 
ellátó személyi kör a politikai kurzusok változásával (de akár két váltás 
között is) idôrôl idôre cserélôdik.30 A vizsgált törvények (1993, 2005, 
2011) arra is rávilágítanak, hogy az állami felsôoktatási intézmények 
esetében az állam magát elsôdlegesen fenntartónak definiálja. Az állam 
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az éves költségvetések keretében – a bürokratikus koordináció eszközé-
vel élve – folyamatosan változtatja az intézmények finanszírozási hely-
zetét, továbbá hozzájárul az államilag támogatott képzés formájában az 
intézmények mûködési és fenntartási költségeihez. Ennek messzemenô 
következményei vannak, amennyiben puhává, illetve egyre inkább bizonyta-
lan keménységûvé válik a költségvetési korlát, ezzel pedig hosszabb távon 
nehezen tervezhetôvé válik a felsôoktatási intézmények költségvetése. 
A megbízó-ügynök viszonyban intézményesítve van a mindenkori jogi 
szabályozástól függô költségvetési alku lehetôsége. Másrészt azonban az 
állam intézményesen (jogszabályok által) biztosítja a direkt beavatkozás 
lehetôségét is. Az állam ilyen jellegû intervenciói viszont (támogatott 
létszámok önkényes elosztása, forrásjuttatás és -elvonás stb.) érdemben 
befolyásolják az intézmény (az ügynök-rektor) tevékenységének ered-
ményességét, amely megkérdôjelezi a tárgyilagos, semleges értékelés 
lehetôségét a megbízó (állam) oldaláról.

A rektor mint megbízott – a rektor mint menedzser?

A felsôoktatási intézmények esetében az ügynök szerepét tehát értel-
mezésünk szerint a rektor (szabályozástól függôen továbbá a gazdasági 
vezetô és a belsô ellenôrzés vezetôje) tölti be, akik a szervezet irányítá-
sát, ellenôrzését végzik. A rektorok és a menedzserek között azonban 
lényeges különbségeket fedezhetünk fel. A leginkább szembetûnô el-
térés az, hogy míg a menedzserek kiválasztásánál mindig fontos – ha 
nem a legfontosabb – szempontként kezelik a jelölt vezetési és szerve-
zési kompetenciáit, addig a rektorok esetében ez nem mondható el. 
Ennek egyik oka a felsôoktatási intézmények vezetôinek kettôs aláren-
deltségében („kettôs ügynöki” státusában) keresendô. Az intézményi 
autonómia révén ugyanis a rektorok legtöbbször szakmai elismertsé-
gük, illetve a belsô stakeholderi érdekviszonyok alapján kerülnek ebbe 
a pozícióba. Figyelembe véve azonban a felsôoktatási intézményeket, az 
ún. „egyetemvállalatokat”31 érô külsô piaci kihívásokat, ennek helyessé-
ge erôteljesen megkérdôjelezhetô. Emellett fontos különbségként meg-
említendô az is, hogy a rektor munkájaként elôálló output értéke – egy 
bürokratáéhoz hasonlóan – nem becsülhetô fel a piacon, ami nehezíti a 
rektor objektív szempontok szerint történô értékelhetôségét is.32 

A fentiekben – nem teljeskörûen – bemutatott intézményi problémák 
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miatt már megfogalmazható elsôdleges válaszunk, hogy az állam által 
deklarált közcélok elérésének nem feltétlenül leghatékonyabb módja 
a felsôoktatási intézmények állami tulajdona, és ennek keretében értel-
mezhetô és ellentmondásos (nem hatékony) megbízó-ügynök viszony. 
A viszony mûködési gyengeségének jeleként, illetve az állam részérôl 
ennek felismeréseként értelmezhetjük, hogy a vizsgált három felsôokta-
tási törvény egyértelmû kormányzati törekvést mutat az állam megbízói 
szerepének erôsítésére. Ez annak jeleként értelmezhetô, hogy az állam 
maga sem elégedett az állami felsôoktatási intézmények vagyongazdál-
kodásával és szakmai (oktatási, tudományos és társadalmi szolgáltatási) 
tevékenységével, így tulajdonképpen saját megbízói szerepével sem.

Te n D e n C i á k a  r e k T o r s T á T u s á T, 
T u l a j D o n o s i  e l l e n ô r z é s é T i l l e T ô e n 33

1993. évi LXXX. törvény a felsôoktatásról – liberalizáció és autonómia34

A rendszerváltást követô „liberalizációs eufória” a felsôoktatás területén 
is éreztette hatását: az 1993-as törvény kiterjedt autonómiát biztosított 
az egyetemek és fôiskolák számára. Ebben az idôszakban – bár az állam 
volt a tulajdonosa és a finanszírozója is az egyetemeknek – a rektor még-
is egyértelmûen a belsô stakeholderek ügynökeként funkcionált: meg-
választásáról és felmentésérôl kizárólag az intézményi tanács döntött.

Ez a struktúra lehetetlenné tette a forrásokat biztosító állam számára, 
hogy ellenôrizze s kikényszerítse a felelôs gazdálkodást, a közpénzek 
hatékony felhasználását az intézmények részérôl.

2005. évi CXXXIX. törvény a felsôoktatásról – az állam mint megbízó-tulajdo-
nos „ébredése”35

A 2005-ös törvényben a kormányzat már megpróbálta úgy definiálni 
saját szerepét, hogy valódi megbízóként jelenhessen meg a rendszer-
ben. A törvény elsô, Országgyûlés által megszavazott változata szerint az 
intézmény stratégiai (gazdálkodási és szakmai) tevékenységét megha-
tározó és ellenôrzô, a rektort beszámoltató tulajdonosi testületet, gaz-
dasági tanácsot hozott létre.36 A gazdasági tanács döntési jogosítványát 
azonban az Alkotmánybíróság az Alkotmányban biztosított autonómi-
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ára hivatkozva megsemmisítette.37 Ez a döntés szembesítette a felsôok-
tatás szereplôit és a társadalmat azzal, hogy a tulajdonosi jogosítványok 
hatékonyabb érvényesítése csak az autonómia korlátozása révén lenne 
biztosítható – az autonómia elve és intézménye azonban ekkor még az 
elszámoltatható gazdálkodásnál fontosabb, tartama szerint differenciá-
latlan értékként jelent meg.38

Ennek ellenére azonban történt elmozdulás a megbízói jogosítványok 
erôsítésére. A gazdasági tanács „gyengített verziójában” is fontos, a közva-
gyon felelôs használatát segítô, betekintési joggal rendelkezô közremûködô 
testületként funkcionál, melynek elvileg stratégiai befolyásoló szerepe lehet 
az intézmény gazdálkodására. Kiemelendô, hogy bár a tanács tagjainak 
többségét az intézmény delegálja, a gazdasági vezetô és a belsô ellenôr-
zésért felelôs szervezeti egység vezetôjének személyére a rektor már csak 
javaslatot tesz, a kinevezés joga az államot illeti meg. Figyelemre méltó to-
vábbá az is, hogy az állam immáron a rektor kinevezését is megtagadhatja 
abban az esetben, ha a jelölt nem felel meg az elôírt feltételeknek, illetve 
a szenátus döntéshozatali eljárása nem volt jogszerû.

Mindezek eredôjeként azonban az fogalmazható meg, hogy a rektor 
az intézményi tanács és a tulajdonos állam kettôs megbízói helyzetében 
még mindig inkább a belsô stakeholderek ügynökének tekinthetô, új-
raválasztásához ugyanis továbbra is az intézményi tanács tagjainak kö-
rében kell szavazatmaximalizáló tevékenységet folytatnia. Ez pedig azzal 
jár, hogy az önérdekkövetônek tekintett, célját racionális eszközválasz-
tás révén elérni kívánó39 rektor döntései során valószínûsíthetôen to-
vábbra is a belsô stakeholderek (valós vagy vélt) érdekeit kívánja elôtér-
be helyezni – akár a közérdek érvényre juttatásával szemben is. Mindez 
azonban nem homályosítja el azt a tényt, hogy a kormányzat részérôl 
látható törekvés volt megfigyelhetô a megbízói jogok gyakorlásának 
erôsítésére, s az is kétségtelen, hogy a gazdasági tanács belépésével a 
rektor keményebb kettôs ellenôrzés és nyomás alá is kerül.

2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsôoktatásról – egy lépés „elôre”?40

A 2011. évi CCIV. törvény továbblép a 2005-os törvény útján a megbízói 
jogosítványok határozottabb érvényesítése felé. Ennek legszembetûnôbb 
példája talán az, hogy a rektor személyérôl immár az állam dönt, a sze-
nátus pedig csak véleményezi a pályázatokat. Emellett a fenntartó-tulaj-
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donos állam jogai között szerepel a gazdasági vezetô és a belsô ellenôr-
zési egység vezetôjének megbízása, illetve ezen megbízások (beleértve a 
rektort is) visszavonásának kezdeményezése is.

Szintén a klasszikus megbízó-ügynök viszony jellegét idézi az is, hogy 
a rektornak vezetési, szervezési, gazdálkodási ismeretekkel és gyakorlattal kell 
rendelkeznie – ennek megkövetelése a megbízó, s ezáltal a közérdek 
szempontjából kedvezô szabályozás. Fontos változás továbbá az is, hogy 
a törvény újraértelmezi az autonómia intézményét, s – tanulmányunk 
korábban adott értelmezésével összhangban – a képzés és kutatás tudo-
mányos tárgyával és tartalmával kapcsolatos kérdésekre korlátozza azt.41 
Ezzel párhuzamosan ugyanakkor – az elôbbiek szerint értelmezett auto-
nómia tiszteletben tartása mellett – a törvény lehetôséget ad arra, hogy 
az állam kifejezett és direkt beavatkozást gyakoroljon a felsôoktatási intézmény 
napi életébe.

Összefoglalóan megállapíthatjuk tehát, hogy a jelenleg hatályos sza-
bályozás szerint az állam minden korábbi konstrukciónál szélesebb és 
közvetlenebb jogosítványokkal bír az állami intézmények irányítására 
vonatkozóan. Ez azonban nem változtat azon, hogy az állam nem bi-
zonyult és elvileg sem tekinthetô következetes, stabil preferenciákat 
képviselô tulajdonosnak. Megoldatlan marad továbbá az állam megbí-
zó-tulajdonosi és többi – szabályozó, finanszírozó – funkciójának össze-
férhetetlensége (illetve az átfedések tisztázatlansága), ami az állami és 
nem állami intézmények – a korábbi szabályozáshoz képest markánsan – 
eltérô (tehát nem normatív) szabályozásában és finanszírozásában nyilvánul 
meg. Hasonlóképpen fennmarad az állam tulajdonosi és koordinátori 
funkciójából fakadó sajátos intézményi hatékonysági deficit (puha, il-
letve bizonytalan keménységû költségvetési korlát). Az állam finanszírozási 
funkciójában keveredik a tulajdonosi veszteségpótlás, a keresletoldali és 
kínálatoldali finanszírozás, valamint a hallgatók ösztönzô és méltányos-
sági támogatása.

kö v e T k e z T e T é s e k é s  j a v a s l a T o k

Megállapíthatjuk, hogy megfogalmazott hipotéziseinket a három fel-
sôoktatási törvény szövegének elemzése alapján igazoltuk, de legalábbis 
megerôsítettük. A három felsôoktatási törvény elemzése és több mint 
húsz év tényei azt mutatják, hogy az államnak – érzékelvén az állami 
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felsôoktatási rendszer deficitjét a hatékonyság, a társadalmi-gazdasági 
relevencia és a méltányosság terén – szándékában állt, illetve áll tu-
lajdonosi szerepének fenntartása és erôsítése. A törvényi szabályozás 
bemutatott változásai révén a kormányzat igyekezett érvényesíteni, il-
letve hatékonyabbá tenni a megbízó-ügynök viszonyt. Próbált – a kivá-

lasztáson túl – erôsebb kontrollt 
gyakorolni a megbízott (rektor, 
gazdasági vezetô) felett. Ez azon-
ban – még ha érthetô is – nem 
tekinthetô egyértelmûen jó 
iránynak, hiszen – amint azt be-

mutattuk – nem feltétlenül a tulajdonosi szerepkörben legindokoltabb 
és leghatékonyabb az állami jelenlét a közpolitikai célok érvényesítése 
szempontjából.

A megbízó-ügynök viszony az állami felsôoktatásban, az államszer-
vezet – mint tulajdonos – sajátosságai miatt rendkívül instabil, kiszá-
míthatatlan, és a közérdek szempontjából nem kellôen hatékony (pl. 
állami funkciók keveredése, megbízó-ügynök viszony láncolata, a tu-
lajdonos szervezeti, politikai, személyi változékonysága stb. miatt).  
A felsôoktatás (oktatás és kutatás) természetébôl és az alkotmányos sza-
bályozásból következô autonómia is ütközésben van az állam megbízói 
szerepével (rektor „kettôs ügynöki” determinációja). Az ambivalens 
helyzet feloldása elviekben több módon lehetséges. Ezek közül – mint 
láttuk – az állam a tulajdonosi jogosítványok és a bürokratikus koordi-
náció erôsítésének politikáját választotta.42 A másik alternatíva – megha-
tározott feltételek43 fennállása esetén – lényegében az állam tulajdonosi 
szerepének feladása, a nem állami felsôoktatási szektor bôvítése lehet-
ne. Az utóbbi változat mellett – és az állami tulajdon ellen – szólhat az 
állam korábban vizsgált nem hatékony és más funkciókkal összeférhe-
tetlenséget mutató tulajdonosi szerepe. Az állam tulajdonosi funkciója 
felváltható, a közcél hatékonyabban érvényesíthetô az állam szabályo-
zói, finanszírozói, vásárlói-megrendelôi funkciója révén. A felsôokta-
tásban évente felhasznált százmilliárdos nagyságrendû közpénz, keres-
letoldali, piactámogató (állami megrendelés és hallgatói támogatás) 
forrásként, a felsôoktatást szélesebb körû magánbefektetôi kör részére 
tehetné vonzóvá. A felsôoktatás tömegigénnyé és tömegképzéssé vált, 
a felsôoktatási befektetés az életjövedelemben megtérül. Az állami ke-

A felsôoktatás tömegigénnyé 

és tömegképzéssé vált…
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resletoldali finanszírozás – a költségmegosztás elve alapján – kiegészít-
hetô, sôt kiegészítendô diákhitel-konstrukciókkal. Az európai mobilitás 
erôsödésével a diákhitel szükségessége térségi kontextusba is kerül.44 Ez 
is az állam tulajdonosi szerepvállalásának csökkenthetôsége, a piac és 
a magántulajdon szerepének növelése mellett szól. Az állam normatív 
szabályozással és semleges, keresletoldali finanszírozással jelentôs ma-
gántôkét vonzhat a felsôoktatásba. Ezt erôsíti a felsôoktatás piaci szeg-
mense (költségtérítéses, illetve önköltséges képzés), ami a nem állami 
stakeholderek finanszírozási potenciáljára hívja fel a figyelmet.45

Az állam a finanszírozásban, (vissza)élve ágazati szabályozó és tulaj-
donosi szerepével és e funkciók összeférhetetlenségével, fokozatosan 
visszalépett a kezdeti semleges finanszírozási és támogatási rendszertôl, 
és lényegében megszüntette a magánintézmények, illetve a magánintéz-
ményekben tanulók finanszírozását. Ez ellentmond az egyenlô esély el-
vének és a minôség követelményének. Fenti javaslatunk, a magánszektor 
bôvítésének feltételei: normatív szabályozás, tulajdonsemleges finanszí-
rozási relevancia, hatékonysági és méltányossági szempontok alapján. A 
keresletoldali állami finanszírozás normatív szabályok alapján, tulajdon-
semleges versenyben jelentôs hatékonysági többletet eredményezhet.46 
A nem állami intézmények példája a magánszférában hatékonyabb 
megbízó-ügynök viszony lehetôségére utal. Az állam tulajdonosi szere-
pét egy (akár jóval) szûkebb intézményi körben, elsôsorban stratégiai 
K+F+I szerepet betöltô intézmények esetében tarthatná fenn.
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Összefoglalás
Vitathatatlan, hogy szükség mutatkozott az önkormányzati rendszer, az 
önkormányzati gazdálkodás megreformálására Magyarországon. A ta-
nulmány célja az, hogy bemutassa a kormányzat által fokozatosan életbe 
léptetett önkormányzati reformintézkedések hatását az önkormányza-
tok vagyongazdálkodására nézve. A vizsgálat bemutatja az egyes hang-
súlyos reformintézkedések hatását az önkormányzati vagyonelemekre 
nézve, és kiemeli, hogy a sikeres vagyongazdálkodás folytatásának érde-
kében gazdálkodási szemléletváltásra is szükség van az illetékes önkor-
mányzati szervek és testületek részérôl.
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mányi Doktori Iskola doktorandusz hallgatója (patakijdr@gmail.com).
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Summary
It is undisputed that a reform was needed in the municipal system and 
municipal management in Hungary. The aim of the study is to present 
the impacts of the municipal reform measures gradually introduced by 
the government and affecting the asset management of local govern-
ments. The examination demonstrates the effects of each emphatic re-
form on the assets of local governments and points out that from the 
competent organs and bodies of local governments also need to change 
their approach to management if they want to handle assets successfully.

A kormányzat a Széll Kálmán Tervben1 és a Magyary Zoltán Közigazga-
tás-fejlesztési (MP 12.0) Programban2 (Jó Állam Fejlesztési Program) 
foglaltak szerint mélyreható reformfolyamatot indított el a helyi önkor-
mányzatok mûködésének racionalizációja céljából. A mûködés optima-
lizálását érintô változtatások kihatnak az önkormányzatok által ellátott 
tevékenységekre, a rendelkezésre álló vagyon számszerûsíthetô meny-
nyiségére, értékére, a bevonható források igénybevételére. Ki kell je-
lenteni, hogy szemléletváltásra is szükség mutatkozik az önkormányzati 
gazdálkodás, illetve vagyongazdálkodás tekintetében, szakítva az eddigi 
„hagyományokkal”. Amennyiben az önkormányzati vagyongazdálkodá-
si tevékenységet megvizsgáljuk az 1990 óta eltelt idôszakban, nem lehet 
vitás, hogy gyökeres változtatásra szükség van. Az elôirányzott reformok 
egyik jelentôs manifesztációja az új önkormányzati törvény (2011. évi 
CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól3, a további-
akban Mötv.) lett. Meg kell vizsgálni, hogy a reformlépések milyen vál-
toztatások irányába kényszerítik a felelôsen gazdálkodni kívánó önkor-
mányzati szerveket és testületeket, milyen kereteket biztosít számukra 
az új szabályrendszer, illetve azt is, hogy milyen célokat kíván a jogal-
kotó és a kormányzat elérni. Természetesen a terjedelem korlátos volta 
okán az önkormányzati vagyongazdálkodás komplex területének mind-
összesen egyes fajsúlyos részelemei kerülnek jelen esetben „górcsô” alá.

al a p v e T é s

Mindenekelôtt szükséges néhány alapfogalmat tisztázni, mielôtt ér-
demben vizsgáljuk a reformok által kifejtett és kifejtendô hatásokat az 
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önkormányzati vagyongazdálkodás szempontjából. Meg kell határozni, 
hogy mit is értünk vagyongazdálkodás alatt.

A legtágabb megközelítés szerint a vagyon valakit (egy meghatározott 
jogalanyt) megilletô, pénzben kifejezhetô jogok és kötelezettségek ösz-
szessége. Ez a meghatározás tekinthetô a modern magánjog absztrakt 
vagyonfogalmának is, amely hosszas fejlôdés eredményeképpen alakult 
ki. A vagyon egy kapcsolt fogalom, amelyben a gazdálkodó alanyoknak 
és javaiknak fogalma egyesül. Maga a vagyon is úgy osztályozható, mint a 
benne összekapcsolódó fogalmak. A vagyon mint gazdasági erôforrás is 
meghatározható. Ebben az értelemben tárgyiasult erôforrásként jelenik 
meg, amely vagyon a termelési folyamatban hasznot hajt (javak és jogok). 
A gazdálkodás egy racionalitásra törekvô tudatos gazdasági tevékenység, 
amely a szûkösen rendelkezésre álló erôforrások elosztására és felhasz-
nálására irányul. Három alapkérdésre keres választ: melyek a gazdaság 
szervezeti keretei, milyen a tulajdon- és érdekstruktúra, és mely gazdasági 
érdekek vezérlik? A vagyongazdálkodás egyszerre jelenti a vagyon megôr-
zését, karbantartását, felújítását, pótlását, fejlesztését, a beruházásokat, a 
kapcsolatos szervezeti, nyilvántartási és értékelési kérdéseket, techniká-
kat, valamint a pénzügyi vagyonnal folytatott sajátos szakmai tevékeny-
séget. Másként fogalmazva, a vagyongazdálkodás a rendelkezésre álló 
vagyon mûködtetésére irányuló szabályozás kialakítása (pl. önkormány-
zati rendelet, vagyongazdálkodási szabályzat), illetve a vagyon használata, 
hasznosítása meghatározott tevékenység ellátása érdekében.

el ô z m é n y e k

Magyarországon 1990-ben a helyi önkormányzati rendszer ún. széles 
felelôsségi körrel rendelkezô önkormányzatokkal jött létre. Törvények 
sora utalta a helyi közszolgáltatási feladatokat (közoktatás, egészségügy, 
szociálpolitika stb.), illetôleg a közhatalmi tevékenységek jelentôs sze-
letét (pl. építéshatósági ügyek, gyámhatósági ügyek, anyakönyvi ügyek, 
szabálysértési ügyek) a helyi önkormányzatok kompetenciájába. A helyi 
önkormányzatok széles felelôsségi köre mintegy törvényszerûen igényel-
te a közfeladatok ellátása gazdasági alapjainak megteremtését. Ebben 
a folyamatban meghatározó szerepet játszott a helyi önkormányzatok 
tulajdonhoz juttatása, amelynek forrását a rendszerváltozást követôen 
lebontott állami tulajdon jelentette. Az önálló helyi önkormányzati tu-
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lajdon a kialakuló önkormányzati autonómia rendkívül fontos összete-
vôjét képezte. A helyi önkormányzatok tényleges vagyonhoz juttatása, az 
állami tulajdon meghatározott tárgyainak az adott helyi önkormányzat 
részére történô vagyonátadási folyamata két fô módszerrel zajlott le:

1. A vagyontárgyak egy része (pl. fôszabályként a tanácsok kezelé-
sében volt állami ingatlanok, pénz- és értékpapírok) az 1990. évi LXV. 
törvény a helyi önkormányzatokról (a továbbiakban Ötv.) kategorikus 
rendelkezése alapján, tehát ex lege és az Ötv. hatálybalépésének napján 
(azaz az 1990. évi helyi önkormányzati választások napján) került ön-
kormányzati tulajdonba.

2. A vagyontárgyak másik része (pl. a közüzemek, a tanácsi ingatlan-
kezelô szervek kezelésében volt lakások és nem lakás céljára szolgáló 
helyiségek) az Ötv.-ben megjelölt vagyontárgyak körébôl külön törvé-
nyek (pl. az önkormányzati vagyontörvény) és a fôvárosi, illetve megyei 
vagyonátadó bizottságok által hozott hatósági döntések eredményeként 
került önkormányzati tulajdonba.

A helyi önkormányzatok vagyona – az Ötv. 78. § (1) bekezdésében ta-
lálható törvényi rendelkezésre figyelemmel – két fô komponensbôl tevô-
dött össze. Részint önkormányzati tulajdonból, részint pedig a helyi ön-
kormányzatot megilletô vagyoni értékû jogokból. A helyi önkormányzati 
vagyon teljes egészére, az abban található valamennyi vagyontárgyra vo-
natkozott az Ötv.-ben elôírt célhoz kötöttség. A rendszerváltozás idôszaká-
ban a helyi önkormányzatok vagyonhoz juttatása meghatározott célra – az 
önkormányzatok közfeladataira – tekintettel történt. Az Ötv. szóhasznála-
tát kölcsönvéve: a vagyon az önkormányzati célok megvalósítását szolgálta.

Az önkormányzatok vagyonhoz jutása több lépcsôben történt. 1990. 
szeptember 30. napján az Ötv. hatálybalépésével az önkormányzatok 
tulajdonába kerültek a megszûnt tanácsok és szerveik kezelésében lévô 
állami tulajdonú ingatlanok, a volt tanácsok ingó vagyona, a pénz- és ér-
tékpapírok. Az egyes állami tulajdonban lévô vagyontárgyak önkormány-
zati tulajdonba adásáról szóló 1991. évi XXXIII. törvény (egyes állami 
tulajdonban lévô vagyontárgyak önkormányzatok tulajdonába adásáról) 
alapján az intézmények ingó vagyona, a tanácsi alapítású ingatlankezelô 
szervek kezelésében lévô lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek  
(a hozzájuk tartozó állami tulajdonú földdel), továbbá a vagyonátadó bi-
zottságok útján a közüzemek vagyona és a vízmûvek, illetve egyes mûemlék 
ingatlanok és védett természeti területek kerültek önkormányzati tulaj-
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donba. A vállalati átalakulás, privatizáció következtében jelentôs értékû 
értékpapírok, részvények kerültek az önkormányzatok tulajdonába.

A helyi önkormányzatok számviteli nyilvántartások szerinti (nettó) 
vagyona az APEH-SZTADI által feldolgozott költségvetési beszámo-
lók alapján 1991-ben 396,1 Mrd forintot tett ki. Az eszközökön belül 

a befektetett eszközök és a forgó-
eszközök aránya 79,1%–20,9% 
volt. 1991-ben a tárgyi eszközök 
82,3%-át (304,1 Mrd Ft), a befek-
tetett pénzügyi eszközök 2,4%-át 
(8,7 Mrd Ft) képviselték az önkor-
mányzati vagyonnak. Az arányok 
is mutatják, hogy a vagyonátadá-
sok elsô évé ben tulajdonképpen 
az ingatlanok jelentették az ön-
kormányzati vagyon döntô ré-

szét. 2005-ben (15 év elteltével) a helyi önkormányzatok nyilvántartás 
szerinti vagyona 9860,9 Mrd forintot tett ki, ami közel huszonötszöröse 
az induláskor kimutatott vagyontömegnek (a kötelezettségekkel csök-
kentett önkormányzati vagyon 9164,3 Mrd Ft volt). A befektetett eszkö-
zök és a forgóeszközök aránya 60,6%–39,4% közötti megoszlást mutat, 
így nemcsak a vagyon nagyságrendje, de (1991 óta) annak belsô szerke-
zete is nagymértékben megváltozott. A legnagyobb mértékû változás a 
forgóeszközökön belül a követeléseknél következett be, mivel a kezdeti 
3,7%-os részarányról 2005-ben már 30%-os részarányt képviselt. 2005-
ben a tárgyi eszközök az önkormányzati vagyon 78,9%-át (7238 Mrd Ft) 
képviselték, míg a befektetett pénzügyi eszközök aránya 6%, azaz 555,8 
Mrd Ft volt (az induláshoz képest az önkormányzati vagyonon belül a 
befektetett pénzügyi eszközök aránya több mint kétszeresére nôtt).

Az önkormányzatok vagyongyarapodása 2001 és 2003 között merede-
ken emelkedett, és ebben az idôszakban az induló 3504,8 Mrd forintról 
két év alatt 9234,6 Mrd forintra nôtt. A vagyonváltozás növekménye meg-
haladta a két és félszerest, ami jelentôs és kedvezô változást jelent elsô 
megvilágításában. A változás (növekedés) elsôsorban a korábban érték 
nélkül nyilvántartott eszközöket érintette, az azoknak történô érték adása 
jelentôs (forgalomképtelen) vagyonnövekedést okozott.4 A következmé-
nyek a Magyary Program autentikus megfogalmazása szerint: „A korábbi 

A vállalati átalakulás, 

privatizáció következtében 

jelentôs értékû 

értékpapírok, részvények 

kerültek az önkormányzatok 

tulajdonába.
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években végbement folyamatok rávilágítottak arra, hogy az önkormány-
zatok adósságállománya, annak kezelése az államháztartás egyensúlyának 
biztosítása szempontjából is kiemelt prioritással bír. Ezért az önkormány-
zati rendszer átalakításakor fontos feladat volt az önkormányzatok adós-
ságot keletkeztetô kötelezettségvállalásainak újraszabályozása.”5

az a D ó s s á g r e n D e z é s i  e l j á r á s

Feltehetjük a kérdést, mennyire volt sikeres, és mennyire volt hatékony 
az önkormányzatok vagyongazdálkodása? Egyféle válaszként 1996. má-
jus 25. napján lépett hatályba a helyi önkormányzatok adósságrendezési 
eljárásáról szóló 1996. évi XXV. tv. (a jogi köznyelv önkormányzati csôd-
törvénynek nevezi).

Az úgynevezett adósságrendezési eljárás a helyi önkormányzatok fi-
zetôképességének helyreállítását célozza. A problémát az okozta, hogy 
az önkormányzatok esetében nem egy egyszerû, átmeneti likviditási 
problémával találkozhattunk, hanem tartós fizetésképtelenségi állapo-
tot kellett rendezni. Ezt a tartós fizetésképtelenséget helytelen gazdál-
kodási tevékenység, rossz vagyongazdálkodás és egyéb külsô tényezôk 
okozhatták. Külön ki kell emelni a finanszírozási rendszer hiányosságait, 
amely rendszer szinte teljes egészében átalakításra kerül, illetve került a 
bevezetett reformintézkedések folytán. 1995-tôl folyamatosan jelezték az 
önkormányzatok, hogy gazdálkodásuk ellehetetlenült, beállhat a tartós 
fizetésképtelenség. Az önkormányzati törvényt módosították, így 1996 
óta korlátozott a kötelezettségvállalás felsô határa, majd megszületett a 
1996. évi XXV. törvény, amely lehetôvé tette az eljárás lefolytatását.

Sajátosságként jelentkezik, hogy egy önkormányzatot jogutód nélkül 
nem lehet felszámolni, így az eljárás keretein belül nem lehet kivezetni 
a gazdaságból, nem lehet elvágni további szerepvállalásukat, ugyanakkor 
rendszeres állami bevételi forrással rendelkeznek. 2013. január 1. napjával 
a reformintézkedések egyik legjelentôsebb lépéseként hatályba lépett a 
fentebb vázolt problémakör orvoslásaként az újonnan kialakított feladat-
alapú finanszírozási rendszer. A kormány az önkormányzati adósságot, 
azaz kötelezettségállományt átvállalta, így megteremtette a gazdálkodásra 
nézve az újrakezdés lehetôségét a képviselô-testületek számára. „A megyei 
intézményátadásokat követôen a megyei önkormányzatok adósságállomá-
nyának konszolidációja… megtörtént. A megyei intézményátadás során 
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2011 decemberében az Államadósság-kezelô Központ és a megyék között 
197,6 milliárd forint összegû adósságállomány átvállalására került sor.”6  
Az Mötv. teljesen új alapokra helyezi az állam és az önkormányzatok fel-
adatrendszerét, az állami feladatok köre bôvül. Az új szabályozás értelmé-
ben az ellátandó feladatok és a rendelkezésre bocsátott forrásmennyiség 
minden eddiginél szorosabb korrelációt képez. Ezenfelül a Széll Kálmán 
Terv a 2011–2013. évi idôszakra vetítve 100 Mrd Ft megtakarítást irányzott 
elô az önkormányzatok számára. A Széll Kálmán Terv így fogalmaz:

„Az önkormányzati rendszer reformja
Az új önkormányzati törvény több új elemet illeszt be a megújuló he-

lyi önkormányzati rendszerbe. Célja egy modern, költségtakarékos, fel-
adatorientált önkormányzati struktúra kiépítése. A feladatok átrendezô-
désével párhuzamosan 2013-tól a finanszírozási rendszer is átalakul. Az 
új feladatfinanszírozási rendszerben az önkormányzatok kötelezô fel-
adatainak ellátásához szükséges mûködési forrás áll majd rendelkezé-
sükre úgy, hogy mûködési hiány a jövôben ne léphessen fel.”7

fe l a D a T r e n D s z e r

Az ellátandó feladatok vonatkozásában több jelentôs állomás is megta-
lálható. Az egyik 2013. január 1. napjától a járási hivatalok és kormány-
ablakok létrehozása, amely arra hivatott, hogy szétválassza, letisztítsa 
az önkormányzatok által ellátott igazgatási feladatok tevékenységet.8 
Amennyiben a vagyongazdálkodás oldaláról vizsgáljuk meg ezt a kér-
dést, láthatóvá válik, hogy nemcsak az infrastruktúra, hanem a humán 
erôforrások oldaláról nézve is jelentôs átcsoportosítás történt. A Magya-
ry Programban megfogalmazottak szerint:

„A Mötv. a jelenleginél pontosabban határozza meg az önkormány-
zatok kötelezô feladatait. Fontos eleme az új szabályozásnak, hogy a 
kötelezô feladat- és hatáskört differenciáltan, a helyi önkormányzatok 
eltérô adottságaira – gazdasági teljesítôképességre, lakosságszámra – 
figyelemmel kell megállapítani. A hatáskör telepítésével egyidejûleg – az 
ágazati jogszabályokban – meg kell határozni a feladat- és hatáskörellá-
tás minimális szakmai, személyi, tárgyi és gazdasági feltételeit. Lényeges 
továbbá a feladatátvállalás lehetôségének és módjának törvénybe fog-
lalása is. Az önkormányzati feladatellátás hatékonyabb megszervezése 
érdekében biztosítja a társulás jogát.”9
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Az Mötv. átalakítja a hivatali rendszert is. Nevezetesen „az egy járá-
son belüli, 2000 fôs vagy ez alatti lakosságszámú települések 2013-tól 
közös önkormányzati hivatalt kötelesek létrehozni”. Ennek az elôírás-
nak a bevezetése jelentôs megtakarítást eredményez az állami költségve-
tés számára, hiszen egyértelmûen látszik az infrastrukturális és humán 
költségek csökkenése. Meghatározásra kerülnek az ellátandó feladatok, 
amelyek egy tisztább, átláthatóbb képet alkotnak.

„A megújulás lényeges eleme, hogy a települési önkormányzatok felada-
tainak jelentôs részét az állam közvetlenül látja el 2013-tól. A települési ön-
kormányzatok a jövôben a valós helyi feladatszervezési döntéseket igénylô, 
a legcélszerûbben helyi szinten ellátható közszolgáltatásokat biztosítják a 
lakosság számára. A megyei önkormányzatok a területfejlesztésben tölte-
nek be kulcsszerepet. A jelenleg hatályos szabályozással szemben 2013-tól 
az államigazgatási feladat- és hatáskörök döntô többségét az államigazgatási 
szervek látják el. Az önkormányzati szervezetrendszerben csak kivételesen, 
a helyi viszonyok ismeretének, az azonnali reagálásnak a szükségessége foly-
tán marad ilyen feladat, jelentôsen csökkentve ezzel a helyi önkormányza-
tok terheit. A települési jegyzôk hatáskörébe tartozó államigazgatási felada-
tok jelentôs része – részben 2012 áprilisától (szabálysértés), részben 2013 
januárjától – a kormányhivatalok hatáskörébe kerül át.”10

in T é z m é n y i  á T v é T e l

Az egészségügyi intézmények (megyei és fôvárosi önkormányzati) 2012. 
január 1. napjától állami fenntartásba kerültek, így a centralizáció elô-
nyös tulajdonságait ki lehet használni kormányzati szinten is. Ezeken 
felül átvételre kerül 50 városi önkormányzat fenntartásában lévô egész-
ségügyi intézmény. Az állam az átvétellel egy ütemben átvállalja az in-
tézményekhez kötôdô felhalmozott kapcsolódó adósságállományt is. Az 
állami költségvetésre gyakorolt hatás ebben az esetben is milliárdos té-
telnagyságot fejez ki. Analógiát mutató területet képez a köznevelési in-
tézmények szakmai feladatainak átvállalása az állam részérôl. A feladatát-
vállalás ugyanakkor itt a legrészlegesebb, hiszen a humánerôforrásoktól 
és az eszköz-, illetve anyagbiztosítástól eltekintve (azért számarányaiban 
ez két igen jelentôs terület), az önkormányzat köteles a továbbiakban 
is gondoskodni az infrastruktúráról, a biztonságos üzemeltetésrôl és a 
gyermekétkeztetésrôl. 2012. január 1. napjától a hivatásos tûzoltóságok 
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fenntartása sem terheli az önkormányzatokat. Az alábbi táblázat nyújt 
számunkra tájékoztatást az átvett intézmények számát illetôen.

1. táblázat:  A Megyei Intézményfenntartó Központok által 2011 végén átvett 
intézmények száma ágazatonkénti bontásban

Intézmények Össz. Össz.

Egészségügyi 
funkció

Egészségügyi intézmények száma 35

66
Egészségügyi funkciót ellátó megyei önkormányzat/
intézmény által alapított (köz)alapítványok

10

Egészségügyhöz köthetô megyei önkormányzat/in-
tézmény tulajdonában lévô gazdasági társaságok

21

Közoktatási 
funkció

Közoktatási intézmények száma 190

240
Közoktatási funkciót ellátó megyei önkormányzat/
intézmény által alapított (köz)alapítványok

40

Közoktatáshoz köthetô megyei önkormányzat/intéz-
mény tulajdonában lévô gazdasági társaságok

10

Szociális, 
gyermek- és 
ifjúságvédelmi 
funkció

Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi intézmények 
száma

117

147

Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi funkciót ellátó 
megyei önkormányzat/intézmény által alapított 
(köz)alapítványok

28

Szociális, gyermek- és ifjúságvédelemhez köthetô 
megyei önkormányzat/intézmény tulajdonában lévô 
gazdasági társaságok

2

Közmûvelôdési 
funkció

Közmûvelôdési intézmények száma 67

84
Közmûvelôdési funkciót ellátó megyei önkormány-
zat/intézmény által alapított (köz)alapítványok

13

Közmûvelôdéshez köthetô megyei önkormányzat/
intézmény tulajdonában lévô gazdasági társaságok

4

Egyéb

Egyéb intézmények száma 26

220

Funkció szerint be nem azonosítható megyei önkor-
mányzat/intézmény által alapított (köz)alapítványok

77

Funkció szerint be nem azonosítható megyei önkor-
mányzat/intézmény tulajdonában lévô gazdasági 
társaságok

117

Összes: 757

 Forrás: Magyary Zoltán Közigazgatás-fejlesztési Program (MP 12.0), Közigazga-
tási és Igazságügyi Minisztérium (2012. augusztus 31.).
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fi n a n s z í r o z á s

A reformok önmagukban nem megvalósíthatóak, amennyiben a finan-
szírozási rendszer nem kerül kidolgozásra, hiszen a feladatátcsopor-
tosítások és az intézményi átvételek nem kizárólag költségcsökkenést 
eredményeznek az önkormány-
zatok számára, hanem gazdasági 
mozgásterük beszûkülését is je-
lentik egyben. Ilyen értelemben 
a reformok rákényszerítik az ön-
kormányzatokat a vagyongazdálkodási tevékenységük racionalizálására, 
a hatékonyság fokozására. A 2011. év novemberében, a belügyminiszter 
által benyújtott T/4864. számú törvényjavaslat a helyi önkormányzatok-
ról már pontosan bemutatta a 2013. évtôl hatályba lépô, feladatalapú 
finanszírozási rendszer sarokelemeit, mi több, a részletes szabályokba 
is betekintést engedett, így biztosítva elegendô idôt az önkormányza-
tok számára az átállás megtervezésére. A törvényjavaslat II. fejezetében 
elhatárolásra kerültek a feladat- és hatáskörök. A törvényjavaslat VI.  
fejezete meghatározza a helyi önkormányzatok mûködésének gazdasá-
gi alapjait,11 külön szabályozza a feladatfinanszírozási rendszer, a belsô 
kontrollrendszer, az adósságkezelés és az adósságrendezés kérdéskörét 
is. Fontos kiemelni, hogy önként ellátandó feladatot az önkormányzat 
csak úgy vállalhat, ha az nem veszélyezteti a törvény által megállapított 
kötelezôen ellátandó feladatok végzését és finanszírozását, azzal a te-
herrel együtt, hogy hiányt az önkormányzat nem tervezhet, tehát az 
éves tervezett költségvetési rendeletének az egyenlegét minden esetben 
pozitív elôjellel kell szerepeltetnie. A törvényjavaslat feladatfinanszíro-
zásra vonatkozó szabályrendszerében több kiemelésre méltó részt talál-
hatunk.

Nagy elôrelépésnek tekinthetô, hogy törvényi szinten is bevezetésre, 
illetve meghatározásra kerülnek a facility management (létesítmény-
gazdálkodás) által a versenypiacon használt fogalmak, nevezetesen a 
közszolgáltatási szintek fogalma, amelyet SLA-nak (Service Level Agree-
ment) hívnak a versenyszférában. A szolgáltatási szintek (SLA) megál-
lapításának jelentôsége abban rejlik, hogy pontosan meghatározza az 
ellátandó feladatok végrehajtásának körülményeit, és ennek következ-
tében optimális esetben pontosan meghatározhatóvá válnak a jelent-

…hiányt az önkormányzat 

nem tervezhet…
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kezô költségek is. Az SLA ezenkívül meghatározza a végrehajtás minôsé-
gét, a teljesítés megfelelôségét, az ellenôrzési és mérési határpontokat. 
Tállai András, a Belügyminisztérium önkormányzati államtitkárának 
szavait idézve: „…egyértelmû cél, hogy a közszolgáltatások színvonalát 
az önkormányzatok területén is tudják növelni. A minôség, a gyorsaság 
és az ügyfélcentrikusság kell, hogy jellemezze a szolgáltatásokat”.12

Figyelemre méltó továbbá a 114. § (4) bekezdése, amely tulajdonkép-
pen azt mondja ki, hogy az állam nem finanszírozza az önkormányzatok 
által ellátott feladatokat 100%-os mértékben, így az önkormányzatoknak 
az eredményes feladatellátás biztosításához hatékony vagyongazdálkodá-
si tevékenységet kell folytatniuk, amely hatékonyság megteremtése törvé-
nyi szinten sem csak lehetôségként, hanem kötelezettségként is jelentke-
zik a számukra. További törvényi korlát, hogy amennyiben az állam által 
a feladatfinanszírozás keretében a rendelkezésre bocsátott forrásmeny-
nyiséget nem a feladatra fordítja, úgy az összeget köteles az önkormány-
zat kamatteherrel együtt visszafizetni a központi költségvetés javára. Az 
Mötv. által meghatározott és hatályba lépett jogszabályi keretek a fenti 
elôzmények után nem érhették meglepetésként az önkormányzatokat.

„114. § (1) A helyi önkormányzatok által kötelezôen ellátandó, tör-
vényben meghatározott feladatok ellátása mûködési kiadásainak fede-
zetét az Országgyûlés a feladatfinanszírozás rendszerén keresztül, fel-
adatalapú támogatással biztosítja.

(2) A feladatfinanszírozási rendszerben az Országgyûlés a helyi ön-
kormányzat kötelezôen ellátandó feladataihoz jogszabályokban megha-
tározott közszolgáltatási szintnek megfelelô támogatást biztosít, a helyi 
önkormányzatot megilletô mûködési célú bevételek és takarékossági 
szempontok figyelembevételével.

(3) A (2) bekezdés szerinti mûködési célú bevételek körét, valamint 
ezen belül a helyi adókból mûködési célra figyelembeveendô bevételek 
körét és mértékét törvény határozza meg.

(4) A feladatfinanszírozási rendszernek biztosítania kell az önkor-
mányzatok bevételi érdekeltségének fenntartását.

115. § (4) A feladatalapú támogatást a helyi önkormányzat kizárólag 
a kötelezôen ellátandó feladatainak kiadásaira fordíthatja. Az ettôl el-
térô felhasználás esetén a helyi önkormányzat köteles a támogatás ösz-
szegét – külön jogszabályban meghatározott – kamatokkal terhelve a 
központi költségvetés részére visszafizetni.”13
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ös s z e f o g l a l á s

Láthatóvá vált, hogy az önkormányzatok a kormányzati intézkedések 
bevezetésével végre tudnak hajtani egy gazdálkodási, vagyongazdálko-
dási „tabula rasát” anélkül, hogy egy adósságrendezési eljárás rémképe 
lebegne a fejük felett. A feladat-, infrastruktúra- és humánerôforrás-át-
csoportosítások ugyanakkor az eddig megszokottal szemben jelentôsen 
lerövidítik az önkormányzat mozgásterét. A feladatalapú finanszírozási 
rendszer kidolgozása ugyanakkor megteremti számukra egy eredmé-
nyes és hatékony gazdálkodási rendszer kialakításának lehetôségét. 
Ahhoz, hogy sikeres vagyongazdálkodást folytassanak, mindenképpen 
szükség mutatkozik a szemlélet megváltozására, a piaci magatartásfor-
mák meghonosítására az önkormányzat részérôl. Megnônek a gazdál-
kodási optimalizáció iránti igények, a vagyont tekintve a hasznosításra 
jobb hatékonysági mutatókkal rendelkezô tevékenységet kell végezni, a 
vagyonkezelôi jogok tekintetében át kell értékelni a jelenleg alkalma-
zott rendszereket, több figyelmet kell fordítani a kintlévôség-állomány 
minimalizálására. A külsô forrás bevonásának lehetôsége korlátozottá 
vált a 2011. évi CXCIV. törvény (Magyarország gazdasági stabilitásá-
ról)14 alapján, az Alaptörvény 34. cikk (5) bekezdésének felhatalmazása 
szerint. A feltételeket a kormány megteremtette, felkészülési idôt is biz-
tosított az önkormányzatok számára. A jövô számszerûsítve meg fogja 
mutatni, hogy milyen eredményt sikerül elérni. A Széll Kálmán Terv a 
globálisnak tekintendô célokat tekintve így fogalmaz: „Az önkormány-
zati rendszerben kiemelt cél a helyi és területi közigazgatási rendszer 
teljes megújítása, alacsony hatékonyságának javítása, a hatékonyabb, 
költségtakarékosabb intézményfenntartás és a struktúra átláthatóbbá 
tétele”. Más szavakkal megfogalmazva, a hatékony vagyongazdálkodás 
irányába tereli az önkormányzatokat a feltétel- és keretrendszer haté-
kony reformja által.



152

Pataki János István – A kormányzati reform hatása az önkormányzatok...

je g y z e T e k

 1  Elkészült a Széll Kálmán Terv 2.0. www.kormany.hu/hu/nemzetgazdasagi-minisz-
terium/hirek/elkeszult-a-szell-kalman-terv-2-0 (Letöltés: 2013. február 12.). Az 
önkormányzati rendszerben kiemelt cél a helyi és területi közigazgatási rendszer 
teljes megújítása, alacsony hatékonyságának javítása, a hatékonyabb, költségtakaré-
kosabb intézményfenntartás és a struktúra átláthatóbbá tétele. A megújulás lénye-
ges eleme, hogy a települési önkormányzatok feladatainak jelentôs részét az állam 
közvetlenül látja el 2013-tól. A települési önkormányzatok a jövôben a valós helyi 
feladatszervezési döntéseket igénylô, a legcélszerûbben helyi szinten ellátható köz-
szolgáltatásokat biztosítják a lakosság számára. A megyei önkormányzatok a terület-
fejlesztésben töltenek be kulcsszerepet.

 2  Magyary Zoltán Közigazgatás-fejlesztési Program (MP 12.0). Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium (2012. augusztus 31.). Mind a hatékonyabb állami mûködés, mind az 
önkormányzatok gazdasági szükséghelyzete indokolttá tette, hogy az Mötv. – immár 
az újragondolt alaptörvényi keretben – határozza meg: 1. önkormányzatok köz- és 
államigazgatási feladatellátását, 2. az állami felelôsségi köröket az önkormányzatok 
irányában, 3. az önkormányzatok intézményi feladatellátását, amit részleteiben az 
egyes ágazati törvények (oktatás, egészségügy stb.) bontanak ki.

 3  A törvényt az Országgyûlés a 2011. december 19-i ülésnapján fogadta el.
 4  A fejezet alapját a szerzô által 2011-ben írt Vagyongazdálkodás címû egyetemi jegyzet 

képezi (Robinco Kft., Budapest, 2011, 58. o.).
 5  Magyary Zoltán Közigazgatás-fejlesztési Program, i. m.
 6  Uo.
 7  Elkészült a Széll Kálmán Terv 2.0, i. m.
 8  Uo. A megyei szintnél alacsonyabb szinten intézendô államigazgatási feladatokat a 

jövôben a járási hivatalok látják majd el.
 9  Magyary Zoltán Közigazgatás-fejlesztési Program, i. m.
10  Elkészült a Széll Kálmán Terv 2.0, i. m.
11  T/4864. számú törvényjavaslat a helyi önkormányzatokról. 2011. november.

103. § A helyi önkormányzat vagyona a tulajdonából és a helyi önkormányzatot 
megilletô vagyoni értékû jogokból áll, amelyek az önkormányzati feladatok és célok 
ellátását szolgálják.
104. § A helyi önkormányzatot – törvényben meghatározott eltérésekkel – megille-
tik mindazok a jogok és terhelik mindazok a kötelezettségek, amelyek a tulajdonost 
megilletik, illetôleg terhelik. A tulajdonost megilletô jogok gyakorlásáról a képvi-
selô-testület rendelkezik.
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105. § A helyi önkormányzat tulajdonában álló forgalomképtelen vagyon birtoklá-
sát, használatát, hasznai szedésének jogát a képviselô-testület – törvényben szabályo-
zott módon – másnak átengedheti.
108. § (1) A helyi önkormányzat költségvetése az államháztartás része. Az önkor-
mányzati alrendszer költségvetése a központi költségvetéstôl elkülönül, ahhoz köz-
ponti költségvetési támogatásokkal kapcsolódik.
(2) A helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése. Ebbôl fi-
nanszírozza és látja el a helyi önkormányzatokról szóló és más törvényben megha-
tározott kötelezô, valamint a kötelezô feladatai ellátását nem veszélyeztetô önként 
vállalt feladatait, amelynek forrásait és kiadásait a költségvetése elkülönítetten tar-
talmazza.
(3) A költségvetési rendeletben mûködési hiány nem tervezhetô.

12  http://jarasok.com/onkormanyzati-torveny/onkormanyzati-torveny-2013-januar-
1-tol-ilyen-lesz-az-uj-onkormanyzati-rendszer.html (Letöltés: 2013. február 12.).

13  T/4864. számú törvényjavaslat a helyi önkormányzatokról, i. m.
14  2011. évi CXCIV. törvény Magyarország gazdasági stabilitásáról.

10. § (1) Az önkormányzat adósságot keletkeztetô ügyletet – a (2) bekezdésben 
meghatározott kivétellel – érvényesen csak a Kormány elôzetes hozzájárulásával 
köthet.
(2) A Kormány hozzájárulása nélkül lehetséges:
a) a magyar költségvetést érintô, az európai uniós vagy más nemzetközi szervezettôl 
megnyert pályázat önrészének és a támogatás elôfinanszírozásának biztosítására 
szolgáló adósságot keletkeztetô kötelezettségvállalásra,
b) az adósságrendezési eljárás során a hitelezôi egyezség megkötéséhez igénybe vett 
reorganizációs hitelre,
c) a likvid hitelre vonatkozó, valamint
d) a Fôvárosi Önkormányzat és a megyei jogú város esetében a 100 millió forin-
tot, országos nemzetiségi önkormányzat esetében a 20 millió forintot, egyéb ön-
kormányzat esetében pedig a 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú 
adósságot keletkeztetô ügylet megkötése. A d) pont alkalmazása tekintetében az 
ugyanazon fejlesztési cél megvalósítását szolgáló fejlesztéshez kapcsolódó ügyletek 
értékét egybe kell számítani.
(3) Az önkormányzat 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztetô ügyletbôl 
származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztetô ügylet fu-
tamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az önkormányzat adott évi saját 
bevételeinek 50%-át.
(4)17 Az önkormányzat mûködési célra csak likvid hitelt vehet fel.



154

Botos Katalin

A gazdaságpolitika 
szintjei és ágazatai

Levels and Sectors of Economic Policy 

Összefoglalás
A gazdaságpolitika céljaként (mágikus négyszög) a növekedést, fog-
lalkoztatást, az infláció féken tartását és a külsô egyensúly biztosítását 
szokták megjelölni. A cikk megkülönböztet funkcionális és ágazati po-
litikákat. A gazdaságpolitikát különbözô szinteken értelmezi. A világ-
ban érvényesülô gazdaságpolitika a domináns gazdaságok politikája, 
de nemzetközi intézményrendszeren keresztül valósul meg. Integrációs 
szinten még több intézményi elem van, s konkrétabb célok fogalmazód-
nak meg: a KGST-ben az autarkia, az EU-ban a közös piac és agrárellátás, 
a gazdasági-pénzügyi unió. Országszinten – hazánkban – a konzisztens 
gazdaságpolitika hiánya konstatálható. Egy dolog jelentkezik folyama-
tos célként: a nemzetközi fizetôképesség fenntartása. Az eszközöket 
többnyire ennek rendelik alá. A cikk kiemel néhány ágazatot, s annak 
gazdaságpolitikai súlypontjait elemzi. Rámutat az ágazati politikák ösz-
szekapcsolódására, együttes keretben való kezelésük szükségességére.

Summary
Economic policy is usually considered to target four objectives (“magic 
quadrangle”): growth, employment, low inflation, and equilibrium in 

Dr. boTos kaTalin professor emeritus, Szegedi Egyetem, Pázmány Péter 
Katolikus Egyetem (evmkabor@t-online.hu).
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the balance of payments. The author distinguishes functional and sec-
toral economic policies. Economic policy should be interpreted on dif-
ferent levels. The economic policy predominating the world is actually 
the aggregate of the economic policies of the predominant economies, 
enforced through international institutions. Integrations have even 
more institutional elements and formulate more specific objectives, e.g. 
autarchy in the Comecon, and the single market, self-sufficient agricul-
ture, and the free movement of goods and services in the EU. In Hun-
gary, economic policy is inconsistent. The only permanent objective 
it is focussed on is to maintain international solvency. The means and 
methods are generally subordinated to this goal. The article stresses 
the significance of a few sectors and analyses their focal points. It is 
pointed out that sectoral policies are interrelated and therefore need 
to be managed in a single framework.

Tá r s a D a l o m p o l i T i k a é s  g a z D a s á g p o l i T i k a

Gazdaságpolitikai célként általában a növekedést, foglalkoztatást, az inf-
láció alacsonyan tartását és a fizetésimérleg-egyensúly megteremtését, 
a „mágikus négyszög” elemeit szokták idézni. Gyakran halljuk a médiá-
ban az adósságcsökkentés feladatát, a költségvetési hiány leküzdését, az 
export fokozását is célként emlegetni.

A gazdaságpolitika azonban ennél több is, részletesebb és konkré-
tabb is. Nem csak a „mágikus négyszög” biztosítása tartozik a feladatkö-
rébe! Vannak funkcionális politikák, de ágazati részpolitikák is. Funkcionális 
politika a pénzügypolitika, ezen belül a költségvetési, monetáris és de-
vizapolitika, továbbá a szociálpolitika, a kutatási és fejlesztési politika, 
a környezetvédelmi politika és a foglalkoztatáspolitika. Ágazati politika 
viszont az iparpolitika, a mezôgazdasági politika, a közlekedéspolitika, 
az egészségügyi politika, az oktatáspolitika, a vidékfejlesztési politika, 
az infrastruktúra-politika. Míg az elsô csoport a mágikus négyszöggel 
van szoros kapcsolatban, a második értelmezés konkrétabb és gyakor-
latiasabb.

Ráadásul számos esetben többrôl van szó, mint gazdaságpolitikáról. 
A társadalompolitika elhatárolása a gazdaságpolitikától számos területen 
lehetetlen, és valójában nem is indokolt. Hiszen a társadalmi elképzelé-
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sek megvalósításának az eszköze az adott ágazatokban a gazdaságpoliti-
ka. Nem lenne helyes, ha öncéllá válna az eszköz.

Nézzünk egy példát rá! Nincs önmagában vett gazdaságpolitika, 
mondjuk, az egészségügyi ágazatra. Volt, hogy összetévesztették az 
egészségügyi politikát az ágazat magánosításának megvalósításával, s 
ezért folytattak sokan pró és kontra komoly lobbitevékenységet. Más-
kor az orvosbérek kerültek a középpontba (mint most is), s az esetleges 
elvándorlás megakadályozása látszik az ágazati politika egyik fô kérdé-
sének. Az egészségpolitikában elôször tudnunk kell, hogy orvosszakmai 
szempontból melyek a fô egészségügyi és egészségüggyel összefüggô 
társadalmi problémák, amelyeket meg kell oldani (mi korunk morbus 
hungaricusa, mit kell tenni a megelôzés érdekében, hogyan lehet a pa-
raszolvenciát felszámolni, hogyan lehet orvos- és egészségügyi életpályát 
felvázolni), majd ennek anyagi eszközeit a gazdaságpolitikába illesztve 
kell megtalálni.

Hasonló a helyzet a környezetvédelemmel, a szociálpolitikával, az 
oktatáspolitikával is. A gyorsan fejlôdô országok között aligha találunk 
olyan országot, ahol nem költöttek az oktatásra az átlagnál többet. Tér-
jünk ki erre az ágazatra kissé bôvebben! Az oktatáspolitika is jelentôs 
részben költségvetés-politikai probléma. Mégsem lehet a pénzkérdéssel 
kezdeni az ágazati politika kidolgozását. Nem is így történt a jelen kor-
mányzati szakaszban. (Nagy kérdôjel azonban a folytatás...) Az oktatás-
politikának meg kell határoznia a szakmai célt (testnevelés, énektanulás 
fontossága, a szakképzés színvonalának növelése, a mûszaki felsôoktatás 
fejlesztése stb.), majd a gazdaságpolitikába ágyazva kell megtalálni, ho-
gyan, milyen forrásokból valósítható meg mindez. Az oktatáspolitikát 
az oktatókkal kapcsolatos politikával kell kezdeni, mert csak okosak ta-
níthatnak okosságra fiatalokat. Színvonalas pedagógusok nélkül min-
den oktatáspolitika halva született. Ezért – bár az alapokkal kell kez-
deni minden építményt – a pedagógus-felsôoktatás lényeges javításával 
lehet csak hozzáfogni az oktatáspolitika fejlesztéséhez. Ugyanakkor, ha 
a pedagógus nem köztiszteletben álló, megbecsült ember, akkor a sza-
vára nem hajlanak a fiatalok. Ez javadalmazás és életpálya-lehetôségek 
kérdése is. Ha megnézzük a felsôoktatásból kikerülôk átlagos kereseti 
lehetôségeit, a pedagógusokat a jövedelmi skála legalján találjuk. (Egé-
szen meghökkentô módon hátulról a második helyen, az agrárszakem-
berekkel együtt, éppen az orvosok voltak. S ezek után csodálkozunk, 
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ha el kívánnak menni az országból!) A kezdô béreknek a szelekcióra 
nyilván hatása van. Nem lehet mindent a hivatás szeretetétôl várni!  
A pedagógusnak is éppúgy el kell tartania a családját, mint a mérnök-
nek vagy jogásznak. Ez a pályaválasztásnál fontos szempont.

Az ágazati politikák között oldalirányú kapcsolatok is vannak. Az egyes 
ágazati politikák kölcsönösen összefüggenek. Így például nem független 
egymástól az egészségügy- és az 
oktatáspolitika (egészségügyi fel-
világosítás, mozgásra késztetés). 
Ugyancsak nem független az ok-
tatáspolitika sem a foglalkozta-
táspolitikától, hiszen az elôbbi 
jelentôs részben arra készíti fel a fiatalokat, hogy megtalálják helyüket 
a munka világában. Legalábbis arra kellene, hogy felkészítse! Hiábavaló 
lenne ugyanakkor a kultúrpolitikában is minden erôfeszítés a kultúra ter-
jesztésére, ha ennek már az iskolában nem teremtenénk meg az alapjait. 
Mindezt nem lehet elég korán kezdeni! Már az általános iskolában, sôt, 
az óvodában is fel kell készíteni a kultúra befogadására a gyermekeket!

Mindebbôl világosan látszik, hogy az egyes területek gazdaságpoliti-
kába való ágyazását komplex, az ágazati célokat harmonizáló társada-
lompolitikai elképzelésnek kell megelôznie. Mindenképpen elôbb a 
társadalompolitikai célokat kell látnunk, aztán tudunk ehhez megfelelô 
gazdaságpolitikát igazítani.

Példaként vegyük a családpolitikát. Egy nemzet megmaradása érdeké-
ben szükség van az utódgenerációkra, az azokat biztonságosan felnevelô 
családokra. Ehhez szükséges a családpolitika, számos gazdaságpolitikai 
eszközzel. A családok kohéziójának erôsítését több jogi és gazdasági in-
tézkedés szolgálhatja. A társadalmi pszichózis és kommunikáció megvál-
toztatása nélkül azonban minden eszköz eredménytelen lehet. Nyilván 
azok a szociálpolitikai intézkedések, amelyek a nagycsaládosok támoga-
tását, a fiatalok lakásvásárlási lehetôségeinek javítását, munkába állásukat 
segítik, a gazdaságpolitika szerves részei. Az utóbbinak értelemszerûen a 
foglalkoztatáspolitikában is megvan a megfelelô eleme. Az a nyugdíjpo-
litika továbbá, amely összekapcsolja a nyugdíjakat a járulékfizetés mel-
lett a gyermekek felnevelésével, ugyancsak ennek lenne az eszköze – és 
ugyanakkor a pénzügypolitika részét is képezi, hiszen egy ilyen nyugdíj-
rendszer pozitívan hatna az államháztartás stabilitásának biztosítására is. 

Nem lehet mindent a hivatás 

szeretetétôl várni!
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Más szóval, a gazdaságpolitika konzisztens, organikus egész.
A gazdaságpolitika jellegét meghatározza az állam szerepvállalásáról 

alkotott felfogás.1 Ha a politika aktivista államot képzel el, annak több be-
vételre és azt elosztó intézményrendszerre van szüksége, míg az éjjeliôr 
állam felfogású politika mindenáron privatizál, és a közvetett szabályo-
zással operál. Hangsúlyozni kell, hogy nem a jövedelem-központosítás 
mértéke a döntô abban, hogy sikeres-e vajon egy állam gazdaságpoliti-
kája. Vannak országok, például az észak-európaiak, ahol nem ment a 
versenyképesség rovására a magas adóztatás.

A kérdés az, hogy mennyire adekvát az intézményrendszer, és milyen 
a társadalmi morál. Hazánk fényes bizonyítékát adta annak, hogy az a fel-
fogás, amely szerint „minden magántulajdon jobb, mint az állami”, nem 
hoz kielégítô eredményt az ország fejlôdése szempontjából. Aligha lehet 
a vállalkozói kapitalizmus gazdaságpolitikája sikerének tekinteni, hogy a 
társadalom számos területen rosszabb helyzetben van, mint a szocialista 
tervgazdálkodás idején! Nem érhetjük be tehát olyan általánosságokkal, 
mint privatizálás, vagy éppen fordítva, visszaállamosítás, megszorítások 
bevezetése, adósságleépítés az egyensúly megteremtéséért, vagy lazább 
kamatpolitika a növekedés érdekében. Nem elég a funkcionális gazdaságpo-
litika cél- és eszközrendszerének megfogalmazása.

A gazdaságpolitikának az ágazati gazdaságpolitikák területén is ki kell je-
lölnie a prioritásokat. Ugyanakkor a mágikus négyszög elemeibôl is ki 
kell választania, mit tekint az adott idôszakban elsôdlegesnek. Ebbôl fa-
kadnak majd a funkcionális gazdaságpolitika terén bevetendô eszközök.

a g a z D a s á g p o l i T i k a s z i n T j e i

Az eddigiekben automatikusan egy makrogazdaság (ország) gazdaság-
politikáját elemeztük, a maga elvontságában. Ezt megteheti egy USA 
méretû ország, de még az sem vonhatja ki magát a nemzetközi hatások 
alól. A magyarhoz hasonló kis, nyitott gazdaságoknak meg mindenkép-
pen számolniuk kell gazdaságpolitikájuk külsô determinációival. Ezért 
érdemes a gazdaságpolitika szintjeirôl is szót ejtenünk. Mit értünk ezen 
a kifejezésen?

Ha egy ország beágyazódik egy régió intézményes közegébe, akkor 
arról beszélhetünk, hogy ennek a regionális intézménynek van-e, és mi-
lyen gazdaságpolitikája, s annak milyen cél- és eszközrendszere létezik. 
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Az integráció meghatározóan hathat az ország gazdaságpolitikájára, 
bizonyos értelemben korlátozva is annak szuverenitását. Ez a felfogás 
elfogadott a szakirodalomban.

Kevésbé általános vélemény, hogy világméretekben is beszélhetünk 
tudatos gazdaságpolitikáról. Ez annyiban érthetô, hogy nincs egy „világ-
állam”, de még a globalizáció sem olyan átfogó, hogy a világgazdaságot 
intézményesen egységes irányítás alá helyezné. Elemeivel azonban még-
is találkozhatunk, hiszen vannak olyan intézmények, amelyek a világ 
szinte valamennyi gazdaságát szabályozzák. Azért ezzel indítjuk a gazda-
ságpolitika szintjeinek vizsgálatát.

1. Való igaz, nincs világállam. Világhatalmak vannak, amelyek a világ 
egészére vagy nagy részére kiterjedô szervezetekben, intézményekben 
dinamikus erôegyensúlyt alakítanak ki, valamely világhatalmi centrum 
jelentôs, esetleg meghatározó befolyásával.2 A gazdaságpolitika világ-
méretekben olyan szabályok laza gyûjteménye, amelyek a világ legbefo-
lyásosabb országának vagy országainak érdekében álló gazdasági folya-
matok megvalósulását elôsegítik. Nemzetközi pénzügyek, nemzetközi 
kereskedelempolitika címen tanítja a szakma ezeket az ismereteket.

A második világháborút követôen vitathatatlanul az Egyesült Államok 
volt a világ vezetô hatalma. Az is tény, hogy a világ két nagy hatalmi öve-
zetre oszlott, a vezetô katonai hatalmak, az USA és a Szovjetunió köré 
csoportosulva. Így 1990-ig semmiképpen nem beszélhetünk egységes 
világszintû gazdaságpolitikáról, mert annak alakításából a szovjet csat-
lós államok mindenképpen kiszorultak (bár hatásait nagyon is érezték).

Egyértelmû, hogy ez a világrend s az ebbôl fakadó gazdaságpolitika 
elsôsorban a domináns gazdaság, az USA érdekeit tükrözte. Ezzel együtt 
azt kell mondanunk, hogy átfogó érvényességû, gyakorlatilag mindenki 
által elfogadott alapelvekre épült.

Ezeket az intézményrendszereket valóban az USA kezdeményezésére 
és alapvetô érdekei mentén fogalmazták meg úgy, mint a világgazdaság 
mûködési szabályait. A kimondatlan cél az USA vezetô szerepének érvényesí-
tése volt a gazdasági kapcsolatokban. Az áruk, fizetések szabad áramlása 
nyilván a legversenyképesebb ország érdekében áll. Ebben nagyjából 
konszenzus van minden elemzô szakember között. De az is tagadha-
tatlan, hogy valamennyi nemzetközi piacon tevékenykedô szereplônek 
érdekében állt annak idején a kereskedelmi forgalom akadályainak le-
építése, a fizetések korlátozásmentes megvalósítása. A harmincas évek 
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bilateralizmusa, leértékelési versenye és a nemzetközi kereskedelem 
összeszûkülése után minden szereplô vágyott a biztonságra, kiszámít-
hatóságra. Az a mérték, amennyire az aranystandard összeomlása után 
a világkereskedelem összeszûkült, feltétlenül nemzetközi szabályozás 
után kiáltott. A gazdaságpolitikai célnak tehát nemzetközi méretekben 
joggal azt tekinthetjük, hogy legyen a gazdasági racionalitás maximális 
érvényesülése érdekében a nemzetközi gazdasági tevékenységekre egy 
mindenkire kötelezô, de kellôen liberális nemzetközi szabályozás. Legyen 
lehetséges, hogy onnan vegyünk, oda adjunk el, ahol az a leggazdasá-
gosabb. Cél volt ezért a vámkorlátok fokozatos lebontása tárgyalások út-
ján (GATT). (Itt egyértelmûen konszenzusos megoldásra törekedtek.) 
Továbbá olyan pénzügyi rendszer felépítése, amelyben az árfolyamok 
viszonylag stabilak. A nemzetközi pénzügyi rendszerben a szabályok és 
meghozott intézkedések a tagokra nézve már kötelezôek voltak. Jellem-
zô azonban, hogy a Bretton Woods-i rendszer felépítésekor az USA-beli 
White javaslatát fogadták el, s nem Keynesét, ami az angol és az ókonti-
nensbeli érdekeknek jobban megfelelt volna... Ez jól mutatja, hogy az 
ún. „nemzetközi” megoldások mögött mindig meghúzódnak az egyes 
domináns országok hatalmi érdekei.

Nem véletlen a politika szó a gazdaságpolitika szóösszetételben. A nem-
zetközi gazdaságpolitika elemének része volt például a COCOM-lista, 
vagyis az, hogy az ellenségesnek tekintett politikai hatalom részére nem 
állt fenn a liberális kereskedelem. A szocialista országok nem juthat-
tak hozzá a tiltólistán lévô legkorszerûbb termékekhez. Mint ahogy 
többségük 1990-ig nem volt az IMF tagja sem, tehát nem vett részt a 
nemzetközi pénzügyi intézmények mûködésében. E sorok szerzôje és 
Gyöngyössy István jeles magyar pénzügytudós ugyan már 1981-ben java-
solták a Pénzügykutató Intézetben, hogy lépjen be a KGST is a nemzet-
közi pénzügyi szervezetekbe. Vétójogot elérve, adott esetben az intéz-
ményt az amerikai érdekekkel szemben is befolyásolhatták volna. Ekkor 
(1982) azonban csak Magyarország és Lengyelország tette meg ezt a lé-
pést. (Egyébként eredetileg a Szovjetunió is részt vett a Bretton Woods-i 
tervezet kidolgozásában, csak végül nem ratifikálta azt. Románia pedig 
hazánkhoz képest 10 évvel korábban lett tagja az intézménynek, 1971-
ben, elsôként a KGST-országok közül...) Természetesen, a kis országok 
csak alkalmazkodhattak a szabályokhoz, ráhatásuk politikájára érdem-
ben nem volt (és ma sincs).
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A nemzetközi gazdaságpolitika eszköztárában 25 évvel a Bretton 
Woods-i szerzôdés aláírása után jelentôs változás következett be. A nem-
zetközi pénzügyek végleg letértek az aranyalapról, s létrejött a lebegô 
árfolyamrendszer. Ebben lehetôség volt az árfolyamok manipulálására 
is (piszkos lebegtetés), ami módot ad a kiigazítási mechanizmusok ha-
lasztására, kiiktatására, és torzulásokat eredményez a pénzügypolitikák-
ban.3 Mondhatni, ezzel szétesett a nemzetközi gazdaságpolitika, ami vi-
lágméretekben a hatékonyabb gazdálkodást kívánta szolgálni. Kérdéses 
ugyanis, hogy az eltorzított iránytûvel hajózó gazdaságok valóban a hosz-
szú távon gazdaságilag racionális döntést hozzák-e meg. A Washingtoni 
Konszenzus 1992 óta egyfajta nemzetközi gazdaságpolitikai iránytûként 
szolgált. Hatása azonban ellentmondásos. Lámfalussy Sándor erre válsá-
gokkal foglalkozó munkájában nagyon világosan rá is mutatott.4

A 90-es esztendôben, amikor megszûnik a szovjet világhatalom, s el-
kezdett felbomlani az egykori KGST, a világméretû gazdaságpolitiká-
ban új szakasz következik be. A tôkék szabad áramlását hangsúlyozó 
Washingtoni Konszenzus a liberalizálás és privatizálás szorgalmazásával 
a nemzeti államok szerepét is átstrukturálta és visszaszorította. Ugyan-
akkor, lassan – bár nem egy csapásra – megszûnt a COCOM-lista is. Ez-
zel hatalmas változás ment végbe a versenyképességi erôviszonyokban. 
Milliárdos létszámú munkaerô lépett be a nemzetközi munkaerôpiacra, 
értve ezen az összes kompetitív területen elvileg versenybe szálló India 
és fôleg Kína, valamint a többi távol-keleti ország megjelenését. Mivel 
a tôke megveheti a korszerû technikát bárhol, és szabadon áramolhat, 
ellene mondana a közgazdaságtan törvényeinek, ha nem oda irányulna, 
ahol a termelés olcsóbb. Ezzel létrejött egy olyan széles termelési spekt-
rumú, versenyképes, olcsó bérû ázsiai termelés, hogy azzal a fejlett világ 
termelôi a magas béreikkel nem tudnak versenyezni.

E mikrogazdasági szemléleten alapuló folyamat miatt a fejlett or-
szágok makrogazdaságának foglalkoztatási problémái megnövekedtek. 
Egyébként is, az utolsó 10 évben, különösképpen a fejlett világban, 
mindenekelôtt az USA-ban, a technikai haladás – és a pénzügypoliti-
ka – következtében megváltozott a növekedés természete. A fejlett gazdasá-
gokban a gazdasági növekedés nem jár együtt a foglalkoztatás bôvülésével.5 
Egyszerûen nincs szükség ennyi élômunkára. Mivel azonban a kapitaliz-
must hajtja a profitmaximalizálás, a cégek lázasan keresnek többlet-
termelési lehetôségeket. Hitelre értékesítve, ha kell. Igaz, azt egyszer 
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törleszteniük kell a vásárlóknak, de a helyébe lehet másik hitelt nyúj-
tani, s így stabilan magasabb szinten lehet tartani a keresletet (és így a 
cégek profitját). Mindez folyamatosan magas hitelállományt tételez fel. 
A hitel rendelkezésre állása a gazdasági konjunktúra meghatározó eleme 
lett. Ahhoz, hogy legalább annyian munkához jussanak, mint ahányan 

eddig, folyamatosan a jövedelmek 
által lehetôvé tett szintnél többet kell 
fogyasztani. Ehhez folyamato-
san megújuló hitelkínálatra van 
szükség. Ha ez csökken, vagy a 
korábbinál esetleg drágább lesz, 
a termelés óhatatlanul visszaesik 

– mert a fogyasztás is visszaesik. S ezzel elindul a gazdaságpolitikusok 
réme, a lefelé menô gazdasági spirál!

A kormányok ezért monetáris politikájukkal mindenképpen támo-
gatták a növekedést (pl. alacsonyan tartott kamatokkal az USA-ban, 
vagy támogatott lakásvásárlással nálunk), mert foglalkoztatást remél-
tek tôle. Abban bíztak, hogy az olcsó hitelek termelésre és fogyasztásra 
ösztönöznek. Ezzel azonban az adott technikai színvonal mellett nem 
oldanak meg semmit. A hitelre történô fogyasztásnak is jelentkeznek a 
korlátai. Az alacsonyabb kamat mellett olcsóbbá váló hitelforrások a ter-
melôket a relatíve drágább élômunka alkalmazása helyett gépvásárlásra  
ösztönzik, azaz a foglalkoztatás – legalábbis elsô körben – nem javul. 
A szûkülô foglalkoztatás alacsonyabb keresletet jelent. Ezt mutatják az 
amerikai adatok, a ciklusok mélypontjáról való kiemelkedés elhúzódá-
sával, s azzal, hogy ennek során a foglalkoztatás javulása elmarad a GDP 
emelkedése mögött. Az élômunka relatív drágulása csak tovább ösztönzi 
a külföldre kihelyezés (outsourcing) gyakorlatát. Ez se kedvez a foglal-
koztatásnak.6 Próbálta a kormány – ez Amerikában, de nálunk is létezô 
gyakorlat – az építôipar mint húzóágazat felpörgetésével fenntartani a 
növekedést. Ehhez különbözô támogatásokat nyújtott, s olyan rétegeket 
is fizetôképessé tett, amelyek nem lennének normál feltételek mellett 
lakásvásárlók. Ami viszont törékennyé tette a fellendülést. Kiderült a fi-
zetôképesség bizonytalansága, s a nem fizetô ügyfelek sokasága magával 
rántotta 2008-ban az USA-ban a pénzügyi szektort.7 (Ne feledjük, ebben 
azért nem csupán az állami szerepvállalás volt a kiváltó ok. A pénzügyi 
szektor „saját jogon” is benne volt, hiszen a rendkívül olcsó külsô forrás és 

…a jövedelmek által 

lehetôvé tett szintnél többet 

kell fogyasztani.
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az erre alapozott profitmohóság ugyancsak szerepet játszott a szektor 
aktivitásában.)

A külsô forrásra alapozás a második sebezhetôségi pontja volt a fen-
ti módon gerjesztett növekedésnek. A külsô források tudnak a legha-
marabb „elpárologni”, ha veszély jelentkezik. A hitel e miatti drágulása 
nyomban kihozza, hogy milyen szélesek a valójában nem hitelképes fo-
gyasztói rétegek, s a félelem a nemfizetésektôl önbeteljesítôvé válik.

Egyébként a fejlett gazdaságokban az élômunka-kereslet iránti csök-
kenésben éppen a fejlôdô országok exportja játszik szerepet. Minek ter-
melni, ha importból minden megvehetô, és olcsóbb? Kit bántana, hogy 
Kína növekszik, s az emberek e hatalmas országban jobban élnek – en-
nek mindenki szívbôl örülne –, ha nem intenzív exportorientációra hasz-
nálná ezt fel az óriásgazdaság. Így viszont szinte semmifajta egyszerûbb 
termék termelése nem marad talpon a fejlettebb országokban.

A fejlett országokban a hazai termékek közül elsôsorban a helyhez 
kötött szolgáltatásoknak van piaca, ezért ezek az ágazatok képesek a fej-
lôdésre. Ha és amilyen mértékben vannak munkalehetôségek megfe-
lelô bérszínvonallal, azaz a dolgozók bérébe be van építve, hogy megvá-
sárolhassák ezeket a szolgáltatásokat.

Magyarországon azért nagyon nehéz a válságból kiemelkedni, mert 
a bérek alacsony színvonalán a belsô szolgáltatáspiac fejlôdése megfe-
neklik. Ki engedheti meg az alsó középosztályból a vendéglôi ebédeket, 
vacsorákat, a mosodát, fodrászt, kozmetikust? Még az utóbbi speciális 
területeket az emberi hiúság úgy-ahogy talpon tartja, de már a kultúra 
szolgáltatásai biztos, hogy csak egyre szûkebb rétegeket érnek el. Meg-
figyelhetô az is, hogy az árakban érvényesül a szegmentáció: a vidéki 
fodrászok hozzáigazítják áraikat a szûkebb vidéki pénztárcákhoz.

A fogyasztásicikk-iparban viszont a hatalmas áruházláncok és nem-
zetközi kereskedelmi hálózatok fojtják meg a hazai mezôgazdasági ter-
melôket, a nemzetközi versennyel alacsonyan tartott felvásárlási ára-
ikkal. A pultokról eltûnik a hazai bor a beáramló olcsó dél-amerikai 
termékek miatt. A szakboltokban még a legegyszerûbb gépeket is kínai  
változatban kínálják. Igaz, hogy a gyakran igénytelen kivitel miatt ala-
csonyabb élettartammal mûködnek a háztartásokban, kisvállalkozások-
ban – de erre futja a vásárlóknak a jövedelmükbôl. Még a virágpiacon 
is tarolnak a nagybani – és nem ritkán külföldi/!/ szállítók –, pedig ezt 
aztán igazán helyi értékesítési lehetôségnek gondolná az ember.
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A Washingtoni Konszenzusra alapozott nemzetközi gazdaságpolitika 
– ha errôl egyáltalán lehet beszélni – értelemszerûen kevés tekintettel 
van az egyes országok fizetésimérleg-szempontjaira. Hiszen itt a világ-
gazdaságot egységként tekintjük. Pedig a fizetésimérleg-helyzet alakulá-
sa elôbb-utóbb visszahat a mágikus négyes többi elemére, az inflációra, 
a foglalkoztatásra. Nehéz megfogni, hogy kik is a liberalizáló gazdaság-
politika konkrét kedvezményezettjei, mert minden országban lehetnek 
ilyen szereplôk. De ha az egyes országok teljes lakosságát tekintjük mérv-
adónak, akkor nyilván a foglalkoztatottság alakulása – többnyire csökke-
nése – lehet irányadó az elônyök, vagy inkább hátrányok tekintetében. 
Fogyasztóként, a nemzetközi kínálat növekedése miatt többnyire elsô 
körben nyertesnek tûnik a lakosság nagyobb része a leszorított infláció 
miatt, de hamarosan jelentkeznek a termelôi oldal problémái a verseny-
képességben alul maradók részérôl. Szép, hogy minden olcsóbb, csak 
nincs mibôl megvenni... Végsô soron még a nagy gazdaságok, a legfej-
lettebb országok is érzik ezt a kihívást, ha nem elég gyors a belsô szerke-
zetátalakítási képességük. Az pedig már jelenleg is érzékelhetô, hogy a 
közepesen fejlett, kisebb országok, mint hazánk is, nehezen birkóznak 
meg e világméretû verseny szabályozóinak kihívásaival, s határozottan 
küzdenek a foglalkoztatás gondjaival. Ágazati szempontból nézve látha-
tó, hogy a Washingtoni Konszenzusnak a leginternacionalistább szek-
tor, a pénzközvetítô szektor a fô haszonélvezôje.

2. Az integrációs szintû gazdaságpolitikában már könnyebben találunk 
konkrét kapaszkodókat. Európában az elmúlt fél évszázadban két integ-
rációs tömörülés jött létre.

Az 1949-ben alakult KGST-ben egyszerûen megfogalmazható volt a 
gazdaságpolitika: önellátás, minimum regionális szinten, de lehetôleg orszá-
gonként is. A munkamegosztás szervezésében kezdetben az elvont elmé-
leti régiós hatékonysági szempontok játszottak szerepet, majd az orszá-
gok egy részében teret nyertek bizonyos piaci, érdekeltségi elemek is.  
Csillag alakú integráció jött létre, minden ország elsôsorban a Szovjet-
unióhoz kapcsolódott, keresztirányú kötôdés nemigen jött létre. Kap-
csolataikat a bilateralizmus jellemezte. A valutáris integráció formális 
volt, gyakorlatilag elbukott a szovjet merev tervgazdálkodáson.8

Az amerikai kihívás következtében késôbb mutatkozni kezdett a 
Szovjetunió gyengülése, fokozódott a nyugati kereskedelmi kapcsolatok 
erôsödése, de áttörô, alapvetô változást csak a magángazdaságra való 
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visszatérés, a rendszerváltozás hozott. Ez egyben a régiós gazdaságpolitika 
megszûnését is eredményezte. A KGST önfeloszlatását 1991-ben (Antall 
József által tett javaslatra) mondta ki. A volt tagországok ekkor kibonta-
kozó Nyugat-orientációjában mutatkoztak ugyan kis eltérések, de gya-
korlatilag mindegyik beengedte a privatizáció során a külföldi tôkét, s 
gyakorlatilag ezek vadászterületévé változott.

Jól elkülönült régió maradt Kelet-Európa a belépést követôen az Uni-
ón belül is, lényegesen alacsonyabb bérekkel és egy fôre jutó GDP-vel. 
Mint látni fogjuk, erre rá is játszott az EU gazdaságpolitikája.

Európa nyugati felében a világháború után jött létre integrációs kö-
zösség. Egyfajta csírája volt az Európai Fizetési Unió 1950-ben. Néhány 
évvel késôbb Robert Schuman azért kovácsolta össze a szén- és acélkö-
zösséget, hogy a katonai rivalizálás lehetôségét a német és francia állam 
között kiiktassa.9 Ez lett az Európai Gazdasági Közösség kiindulópont-
ja. Az európai gazdasági közösség e politikai célon túlmenôen azonban 
valóban abból indult ki, hogy reálkonvergenciát kell megvalósítani tagjai 
között, közel azonos jóléti szintre hozva az országok polgárait. Ennek 
eszköze volt a kereskedelem és a vállalkozások határok nélküli szabadsága, a 
vámhatárok lebontásával. Fontos közös gazdaságpolitikai cél volt továb-
bá az agrárönellátás biztosítása a régióban, hiszen minden ország meg-
tapasztalta a háborúkban – a németek különösképpen –, hogy milyen 
pusztító fegyverré tud válni az élelmiszerhiány. Ezeket a célokat 1968-ra 
el is érték, majd fokozatosan mélyítve az együttmûködést, a pénzügyi, va-
lutaunió felé tettek több fázisban lépéseket. A maastrichti szerzôdésben 
a közös valutához vezetô összehangolt nemzeti gazdaságpolitikák kulcs-
pontjait fogalmazták meg, majd a közösség országainak nagy részében 
be is vezették 1998-ban az eurót.

2003-ban megérett a felismerés, hogy a mélyítés politikája az együtt mû-
ködés ben nem hozott elég sikert. Az Európai Központi Bank egyik vezetôje 
kimondta a következtetést: az EU-nak paradigmát kell váltania. Ez meg 
is történt 2004-ben. Az EU egyik vezetôje azt mondta, hogy a hatékony-
ság és versenyképesség útjait keresve, az együttmûködés mélyítésérôl a 
bôvítésre kell tenni a hangsúlyt.10 Annak a révén kívánt tehát a közösség 
(nyilván a régi tagországcsoportja) versenyképesebbé válni a nemzet-
közi piacon, hogy kibôvítette a tagok körét. A bôvítés valóban segített is 
helytállni az idôközben a Washingtoni Konszenzus következtében meg-
növekedett nemzetközi versenyben – fôleg a korábbi tagországoknak. 
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Elég jól meghatározható ugyanis, hogy a paradigmaváltásból az orszá-
gok mely köre profitált elsôsorban: a korábbi tagországok.

Igaz, senkit nem bottal kényszerítettek tagságra az újonnan csatlako-
zók közül sem, hiszen mindenütt népszavazás erôsítette meg a lépést. 
Mégis, mérleget vonva, jól látható, hogy a piacot szerzô fejlettebb korábbi 
tagországok vállalkozásai profitáltak többet a kapcsolatok fejlesztésébôl. 
S bár ezt nem emelték semmiképpen integrációs politika rangjára, sôt, 
némi felzárkózási segítséget is adtak a csatlakozóknak, mégiscsak az kö-
vetkezett be, hogy az új versenyszabályokkal jobban tudtak élni a korábbi 
tagok vállalatai. Az agráriumban vált a leginkább világossá a kétsebessé-
ges Európa, hiszen itt hosszú ideig alacsonyabb agrártámogatást kaptak a 
csatlakozók. A harmadik évezred elsô évtizede után most azt látjuk, hogy 
az integráció ingadozik: vagy érdemben tovább mélyíti az együttmûködést, 
visszatérve a korábbi paradigmához, s költségvetési politikáját is össze-
hangolja, vagy lebeg a feje felett a széthullás veszélye.

3. Országszinten vizsgálva a gazdaságpolitikát már konkrétan hazánk-
ról beszélünk.

A legnagyobb bajnak azt kell tartanunk, hogy jelenleg gyakorlati-
lag a rendszerváltozás óta nincs átfogó gazdaságpolitika. Pártprogramok, 
kormányprogramok, különbözô tervek vannak. De konzisztens, hosszú 
távú gazdaságpolitika nincs.

A szocializmus évtizedeiben volt. Igaz, nem volt benne túl sok kö-
szönet. Az ötvenes évek gazdaságpolitikája az autarkia erôltetése volt, 
az erôltetett iparfejlesztés, a mezôgazdaság és az életszínvonal rovására. 
1956 után némi változás következett be: az életszínvonal végtelen leszo-
rításán némiképp oldott a Kádár-rezsim, és megpróbáltunk egy sajátos 
magyar utat kialakítani. Sajátos gazdaságpolitikai súlypontképzéssé vált 
az agrárium fejlesztése. Annyiban is különleges volt a magyar agrárpo-
litika, hogy a kis magángazdaságok és a kollektív gazdaság valamiféle 
kooperációján alapult.

A mechanizmusreform egy indirekten direkt gazdaságirányítást ho-
zott létre, amelybe a külkapcsolatok naturális meghatározottságát ér-
dekeltségi mechanizmussal építették be. A szocialista kötelezettségeket 
teljesíteni kellett, de úgy alakította a gazdaságpolitika a szabályozókat, 
hogy ez érdekében álljon a portástól az igazgatóig mindenkinek. Furcsa 
módon a fentieknek olyan gazdaságpolitika lett az eredménye, amely 
a dollár rubelre való konverzióját segítette elô, ezáltal hozzájárulván a külsô 
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Majd a piac szelektál,… 

Ez volt a rendszerváltozás 

alapvetô tévedése.

devizaadósságok keletkezéséhez. A KGST-ben könnyû volt eladni, ha a 
termékek jelentôs tôkés importot tartalmaztak. Mindig fontos cél volt 
az adósságfizetési képesség fenntartása. A mágikus négyszögbôl a gazda-
sági növekedést a szocialista piacokra való termelés biztosította. (Hogy 
ennek valós értéke mennyi volt, az a rendszerváltozás után kiderült.)  
A foglalkoztatottság pedig a szo-
cialista elveknek megfelelôen 
mesterségesen teljes körû volt – 
ez tehát rejtett munkanélküliség-
gel volt megterhelve.

Inflációt nem nagyon enge-
dett kimutatni a hatalom, de 
azért létezett, bár az eladósodás mérsékelte. Ha import hitelre beáram-
lik az országba, kisebb a keresleti többlet. Csak hát, halmozódott az 
adósság.

A gyenge pont tehát a fizetési mérleg volt. A másik három célt ugyanis ennek 
a számlájára valósította meg a gazdaságpolitika. Ez aztán súlyos külföldi el-
adósodást eredményezett, amit megörököltünk 1990-ben. Azóta is ez 
a magyar gazdaságpolitika vezérmotívuma. Fizetôképesnek maradni! 
(Szinte) bármi áron… Devizafüggésünk miatt már az IMF-tagságot kö-
vetôen, 1982 után is a külsô finanszírozók szabták meg gazdaságpoli-
tikánk kereteit. 1990 után sajátos helyzet jött létre. Magát a piaci me-
chanizmusra való átállást, a piac intézményrendszereinek a kiépülését 
nem tekinthetjük konzisztens gazdaságpolitikának, hiszen a keretek 
csak megadták volna – elvileg – a lehetôséget a gazdaságpolitika érdemi 
kialakítására, határozott társadalompolitikai és gazdaságfejlesztési elképzelések 
megvalósítására. Ezek azonban nem voltak. Politikai oldaltól függetle-
nül, a piactól várták a gazdaságpolitika megvalósítását. Majd a piac szelek-
tál, s kijelöli a fejlesztendô területeket. Ez volt a rendszerváltozás alapvetô 
tévedése.

Jelentôs különbségek voltak azonban abban, hogy az egyes politikai 
erôk mennyire szorították vissza vagy juttatták szerephez az államot. Vég-
sô soron mindig mindent a fizetôképesség megôrzésének rendeltünk 
alá, többnyire az IMF több hullámban megvalósuló beavatkozására, vagy 
egyszerûbben fogalmazva, a nemzetközi pénzügyi körök nyomására.  
A különbözô konszolidációs konvergenciaprogramok gyakorlatilag csak 
az ezzel kapcsolatos pénzügyi mutatókkal foglalkoznak. A maastrichti kri-
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tériumok szellemében az adósság és költségvetési deficit, az infláció, a 
kamatok, az árfolyam volt és van a figyelem középpontjában. A második 
Orbán-kormány ugyan tesz kísérletet bizonyos területfejlesztések kijelölé-
sére, sok szó esik a különféle tervekrôl, a foglalkoztatáspolitikáról, mun-
kahelyvédelemrôl, de a reálgazdaság lehetôségeivel koherensen foglalkozó, 
valódi súlypontképzésre alkalmas gazdaságpolitika máig nem állt össze.

né h á n y s a r o k p o n T

Megpróbálok néhány gondolatot felvetni a magyar gazdaságpolitika 
ágazati sajátosságairól. A teljesség minden igénye nélkül, hiszen ilyen 
feladatra komoly kutatóbázis vállalkozhat. Inkább a példa kedvéért, 
vázlatosan felidéznék néhány fontos reálgazdasági kérdést, amelyre a 
gazdaságpolitikának egyértelmû választ kellene adnia. Hangsúlyozom, 
hogy nem a jelszavak vagy szándéknyilatkozatok szintjén értelmezem a 
feladatot. Olyan általános megfogalmazások, mint a kisvállalatok támo-
gatása, a munkahelyteremtés, az adósságcsökkentés, valóban szerepel-
nek a kormányprogramokban, tervekben. Részletesebb, konkrétabb, és 
fôleg koherens stratégiára van azonban szükség!

Szociálpolitika és gazdaságpolitika

Minden szociálpolitikai vállalás érinti a gazdaságpolitikát, hiszen ki 
kell gazdálkodni a forrásokat a költségvetésben a jóléti intézkedések 
fedezetére. Itt most csak egy nagyon fontos kérdésre térünk ki, és ez 
az öregségi nyugdíjrendszer reformja. A témával elég sûrûn foglalkozott a 
szakirodalomban Botos József és Botos Katalin a 2009-tôl 2013-ig ter-
jedô idôszakban.11 Anélkül, hogy hosszan megismételném az álláspon-
tunkat, a jelen tanulmányban csak a gazdaságpolitikai összefüggésekre 
hívnám fel a figyelmet. A korábbi kísérletet a fenntartható nyugdíjrend-
szer megteremtésére nem találtuk már korábban se célszerûnek (ti. a 
II. pillér bevezetését), mert jelentôs államadósság-növekedéssel járt, és 
túlzott individualizmusa miatt nem sokat törôdött a következô generá-
ciók létrejöttével – pedig a következô generációk létszáma a tôkefedeze-
ti nyugdíjrendszer jövôjére is kihat. (Nem lenne ugyanis, aki megvegye 
a felhalmozott aktívákat – jó áron. Márpedig a nyugdíjfizetéshez pénzzé 
kell tenni azokat!) A megszüntetését tehát helyes gazdaságpolitikai lé-
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pésnek tekinthetjük. Ezzel azonban a távlati kérdések még nem oldód-
tak meg. Javaslatot dolgoztunk ki tehát a rendszer reformjára.

A reformjavaslat lényege, hogy Magyarország vezessen be egy pont-
rendszeren alapuló öregségi nyugdíjrendszert, amely a befizetésekkel 
szerezhetô pontok mellett a felnevelt és taníttatott gyermekek után szer-
zett pontokat is elismerné a nyugdíjjogosultság megállapításakor. Miért 
lenne ez fontos? Azért, mert az elöregedô népesség nagy hatással van a 
piac szerkezetére, a csökkenô népesség pedig egyenesen beszûkíti a pi-
acot. Ha a demográfiai kérdést háttérbe szorítjuk a szociálpolitikában – 
ahogy ezt napjainkban a nemzetközi pénzügyi intézmények és szerveze-
tek elvárták volna tôlünk, mint a stabil konszolidáció eszközét –, akkor 
csak megnöveltük volna a távlatos gazdaságpolitika gondjait. Másrészrôl 
viszont olyan demográfiai ösztönzôkben kell gondolkodnunk, amelyek 
nem növelik a jelen kormányzat közösségi kiadásait, éppen a fenti ok-
nál fogva. Azaz, hogy a költségvetés konszolidációját további kiadások-
kal ne terheljük. Ezért a pontrendszer differenciált lenne. Normának a 
szülôpáronkénti két gyereket kellene tekinteni. A kérdésben mielôbbi 
politikai döntés szükséges, mert a társadalomnak az alkalmazkodáshoz 
idô kell. Fontos, hogy ez a kérdés igenis „kôbe vésett” legyen, politikai 
ciklusokon át tartós szabályozás maradjon, mert az emberek bizalmá-
nak megôrzése fontos ahhoz, hogy ilyen nagy horderejû elhatározások-
ra – gyermekvállalásra – elszánják magukat. Párhuzamosan mûködhetne 
a jelenlegi rendszerrel, azokra, akik 35 évesnél idôsebbek, mert még 
2030-ig elméletileg finanszírozható a rendszer. A gazdaságpolitikának 
azonban nagy távlatokban is kell gondolkodnia! Fôleg ott, ahol a folya-
matok olyan hosszú idôre determinálnak, mint a demográfiában.

Stratégiai ágazat-e még ma is az agrárium?

Válaszom szerint igen, hiszen az agrárium szerepe az exporttöbblet elô-
teremtésében mindig is elsôdleges fontosságú volt. Ez, noha az agrár-
ágazat súlya jelentôsen csökkent a külkereskedelemben és a GDP-ben 
egyaránt, tekintve, hogy hazánk legnagyobb problémája a devizafüg-
gôség, stratégiai jelentôségûvé teszi az ágazatot.12 Probléma, hogy ez a 
monokultúrás nagygazdaságoknak kedvez, amelyek viszonylag kevés élô-
munka felhasználásával termelnek eladható gabona-árualapokat. (Ha az 
ember vonattal szeli át Németországot, meglepve tapasztalja majd, hogy 
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mindenütt kis, közepes parcellákon termelnek a földmûvelôk. Mihelyst 
átjön a határon, nagy, egybefüggô monokultúrás termeléssel találkozik. 
Ez nemcsak terepfüggô, a vállalkozások méreteire is utal.) A devizater-
melésben nálunk az agráriumban is a gabonatermelô nagyvállalatoké a 
fôszerep, viszonylag kevés élômunkával, komoly gépesítéssel. Ami rész-
ben örvendetes tény, hiszen megfelelô termelékenységrôl tanúskodik. 
Csakhogy viszonylag kevés élômunkát igényel.

Pedig éppen erre lenne szükség vidéken. Ha a középüzem is csak 
gabonát termel, akkor a foglalkoztatottság kevésbé javul, a hozzáadott-
érték-termelés az ágazatban nem igazán nô. A foglalkoztatáspolitika az 
a terület, ahol a szektornak a jövôben stratégiai szerepe lehetne. Minde-
nekelôtt az állattartás preferálását kell tehát szorgalmazni, kis- és nagy-
gazdaságoknál egyaránt. A jövôbeni fejlesztési pénzeket feltétlenül az 
élelmiszer-feldolgozás felé kell irányítani.

A vidék foglalkoztatáspolitikai jelentôsége óriási. Fontos, hogy a foglal-
koztatást kormányzati intézkedéssel elôsegítsük. Gyakran hangsúlyoz-
zuk ennek jelentôségét, de ez nem elég. Az is kevés – bár kétségkívül 
egy lépés –, hogy néhány kedvezô szabályozást bevezettünk a helyi alap-
anyagok, élelmiszerek helyi felhasználhatóságáról, s élünk a közmun-
ka intézményével is bizonyos agrárterületeken. (Tudjuk, hogy nem a 
közmunka az ideális megoldás a tartós foglalkoztatásra, de jobb, mint 
a segélyen élés. Szociológiai szempontból és környezetvédelmi szociá-
lis szempontokból egyaránt. Legalább néhány megoldatlan feladatnak 
gazdája lett. Amióta közmunkások irtják a parlagfüvet, javult kicsit a pol-
lenszennyezôdés mértéke.)

A magángazdaságban való foglalkoztatás elôsegítéséhez a mezôgaz-
daságban további intézményfejlesztésre lenne szükség. Például olyanra, amely 
stabil felvásárlópiacot jelentene a kistermelôk számára. Kell, hogy a kis-
termelôknek biztonságos értékesítési lehetôségük legyen, különben a 
mai körülmények között biztos, hogy inkább a semmittevést választják. 
A jogbiztonságot is fejleszteni kell, e nélkül nincs kisvállalkozás. Ha ellop-
ják a vágásérett fádat, kiássák a keservesen beérlelt, öntözött krumpli-
dat, zöldségedet, akkor irány a Lidl vagy a Penny Market… S inkább 
magadnak is ott veszed meg a zöldséget. Akkor még önellátás céljából 
való termelés sincs.

Határozottabban segíteni kell a szövetkezést, technikai, jogi tanácsadás-
sal. Vegyes tulajdonformájú vállalkozások is elképzelhetôek, különö-
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sen a helyi élelmiszer-feldolgozásban. Köztudott vidéken a tôkehiány. 
Nem lamentálok tovább azon, hogy hogyan lehetett az államnak, ön-
kormányzatoknak két évtizeden át vagyonfelélésbôl fedezni folyó kiadá-
sokat, amikor a privatizációs lehetôségek tôkét teremthettek volna az 
ilyen, termelô jellegû beruházásokhoz.

A vidékfejlesztés szempontjából nézve a folyamatokat, a közigazgatás ra-
cionalizálása ésszerûnek tûnhet, de az oktatási-egészségügyi, szociális 
létesítmények megszüntetése nem feltétlenül. A vidék számára ezeknek 
az intézményeknek sokkal nagyobb a jelentôsége, mint a megszünteté-
sükkel elérhetô közösségi költségmegtakarítás. Foglalkoztatáspolitikai 
szempontból is, és messze azon túlmenôen fontos ezen intézményi há-
lózat megmaradása. (Ezek a gondolatok nem újak. Vannak is elemei 
a jelenlegi kormányintézkedések között, csak meg kellene már végre 
valósítani, ciklusokon túlnyúló gazdaságpolitikával!)

A vidék foglalkoztatási helyzetére visszatérve, köztudott, hogy a tsz-
melléküzemágak nem voltak a technika és a hatékonyság csúcsai, de 
foglalkoztatási lehetôséget jelentettek sokak számára. Valószínû, hogy 
most az jelenthetne korszerû megoldást, ha ki lehetne szervezni a nagy-
vállalatokból vidékre bizonyos tevékenységeket. Csakhogy ez nem megy 
szakképzetlen munkaerôvel. De ugyan ki képezi ki magát egy kistele-
pülésen egy teljesen bizonytalan jövôre olyan szakmákban, amelyek-
nek csak a nagyüzemi termelésbe való illeszkedés esetén van értelme?  
A szakmunkát adó képzési programok, amelyek a közelmúltban a vidéki 
településeken a munkanélküliség enyhítésére eddig elérhetôek voltak, 
többségében az emberekre bízták a munkahely megtalálását a kurzus 
után, s jórészt kidobott pénzzé váltak. (Szép csokrot tud kötni a családi 
ünnepségre a képzett virágbolti eladó. De munkahelyet nem talál, az 
adott kisebb település virágtermelôi nem alkalmaznak eladót, maguk 
értékesítenek.) Nem azt mondjuk, hogy csak olyan átképzési progra-
mokat hirdessünk, ahol az elhelyezkedés államilag garantált, de min-
denképpen alaposabban fel kell mérni a munkaerô-piaci lehetôségeket. 
Nyilvánvaló, hogy csak egy hosszú távú foglalkoztatási koncepcióhoz tud 
a (szak)képzési koncepció illeszkedni. Nincs a társadalomnak akkora 
mobilitása, hogy tömegesen a munkahelyek után menjen. Fel kell tér-
képezni a vállalati szándékokat, hogy legyen mihez igazodni.
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Van-e iparpolitikánk?

Az elmúlt két évtizedben sajnálatos módon tönkrementek korábban 
sikeres ágazataink, vállalataink. Igaz, azok „sikeressége” korábban a 
szocialista piac felvevôképességétôl függött, és sokszor importigényessé-

gük miatt az eladósodás generá-
lói voltak. Az elmúlt két évtized 
azonban nem hozott igazán pozi-
tív változást.13 A privatizáció vagy 
olyan külföldi tulajdonosok ke-
zébe juttatta számos termelôegy-
ségünket – lásd cukorgyárak –, 
akik megszüntették a termelést, 

akik az érdekeltségükben levô importra állították át az országot, vagy 
összeszerelô üzemmé tették a gyárakat, amelyekbôl az érdemi fejlesztési 
tevékenységet az anyaországba csoportosították át. Nálunk a viszonylag 
csekély hozzáadott értékû termelési ágazatok maradtak meg. A gyógy-
szeripar ugyan (igaz, külföldi kézbe kerülve) továbbra is kétségkívül ha-
tékony termelési ág, de egyben erôs lobbit is képvisel az állami gyógy-
szerkasszával szemben, és eléri a számára kedvezô áralakulást a hazai 
piacon. Agresszív marketingtevékenysége messze túlmegy a kívánatos is-
meretterjesztésen. Látható, hogy minden módon piacszerzésre törekszik. 
Napjainkban történnek lépések a korrupciót visszaszorítandó, a gyógy-
szergyárak és orvosok kapcsolatát illetôen. Mindaddig ennek szerény 
eredményei lesznek, amíg az orvosok tisztességes honorálása szakmáju-
kon belül meg nem valósul. Az egészségtudatos életmód propagálása, 
a betegségek megelôzése – szemben a gyógyszeres gyógyítással – pedig  
a még távolabbi jövô kérdése, hiszen szintén pénzkérdés.

A mûtrágyagyártás magánvállalkozásként ugyancsak olyan erôs mo-
nopóliummá vált (nem vigasztaló, hogy magyar kézben), amely az álla-
mi támogatás kizsarolására képes. Az importalternatíva volt az ütôkártya 
a monopolista vállalat kezében. Ezt az adott devizahelyzetben nem en-
gedhette meg az ország magának, erre játszott rá a cég is.

A magánkézbe adott vállalatoknál, úgy tûnik, a kormányzat gyakor-
latilag képtelen bármilyen iparpolitikai elképzelést érvényesíteni. Jó 
példa erre, hogy a multicégek számlázási gyakorlatával elég sok jöve-
delmet lehet kivonni az adózás alól. Ennek megakadályozására árszint-

…a multicégek számlázási 

gyakorlatával elég sok 

jövedelmet lehet kivonni  

az adózás alól. 
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számításokat lehetett (volna) végezni, de nem volt megrendelô. Nem 
volt olyan állami intézmény, amely ennek a költségeit vállalta volna, az 
érintett magáncégek meg éppen az ellenkezôjében voltak érdekeltek… 
Halvány kezdeményezés, hogy az APEH utódszervezete, a NAV foglal-
kozik valamilyen szinten a problémával. Profi árszintszámításra képes 
szakemberek alkalmazásáról azonban nincs tudomásunk.

Ha volna olyan állami gazdaságkutató cég (magánosítása elôtt a KSH 
Gazdaságkutató ilyen volt), amely komoly reálgazdasági feladatok mak-
ro-mikro elemzésére is vállalkozna, lehetne olyan piackutatást végezni, 
amely feltárná a statisztikák segítségével azokat a réspiacokat, amelyek-
re ösztönözni lehetne a magánvállalkozásokat. Ne mondjuk, hogy ezt 
majd elvégzi a magánszektor. A nagyvállalatok csak maguknak dolgoz-
nak (üzleti titok), a kicsik meg nem tudnák megfizetni a szolgáltató 
cégek üzleti kutatásait (tudom, hogy ez az alternatíva a piachívô köz-
gazdászok részérôl). Viszont az állam se szán ilyen elemzésre komoly 
eszközöket. Pedig állami iparpolitikai feladat lenne. Az a baj, hogy 
ilyen típusú funkcióban nem is gondolkodott eddig egyetlen kormány-
zat sem.

Mint ahogy nincsen igazán megoldva a kutatás-fejlesztés és az ipar 
kapcsolatának erôsítése sem. Nyilván nem elég a kutatóhelyek és az üz-
leti szereplôk kapcsolatának megtalálása, pénzügyi konstrukciók kelle-
nek ahhoz, hogy az ötletbôl termelés legyen. A polgári kormány határo-
zott erôfeszítéseket tesz arra, hogy változzék ez a helyzet, amelyet Botos 
Balázs keserûen úgy jellemez: Magyarországon jövedelmezôbb vagyon-
kezeléssel foglalkozni, mint ipari termelésbe fogni.14

Az ipari szakmáknál kissé más a foglalkoztatáspolitikával való kap-
csolat, mint az agráriumban. Számos szakképzô intézmény jelzi, hogy 
gondja van a tervezéssel. Egy-egy beruházási terv kapcsán élénkül az 
érdeklôdés a szakképzett munkavállalók iránt, de a válság beütése után 
ezek elillantak. Így a végzetteknek kell majd – lehet, hogy nem is ha-
zánkban – munkahely után kutatni.

Hatékony, de kicsi pozitív mozzanat a gyôri Audi és a Széchenyi Ist-
ván Egyetem mérnökkara közötti együttmûködés, ahol a hallgatók kö-
zül már jó idôben kiválasztják a szerencséseket, akik majd munkahe-
lyet is kapnak. Sôt, a képzést ösztöndíjakkal is segítik. Ilyen szerephez 
azonban tôkeerôs vállalat, vállalkozó kell. Az állam nyilván a szakképzés 
javításával tud a mai szakmunkáshiányon segíteni, ami a munkanélküli-



174

Botos Katalin – A gazdaságpolitika szintjei és ágazatai

séggel párhuzamosan ugyanakkor létezik az országban. Kár, hogy nem 
jött létre a kis- és nagyobb vállalatok szerves kapcsolata. Láttuk Német-
országban, hogy ezek a kisvállalatok egyrészt az innováció bölcsôi, más-
részt a tanoncnevelôk, akiket aztán a nagyobb vállalatok alkalmaznak. 
Az iskolarendszerû szakmunkásképzés nem volt a legideálisabb, kevés 
volt eddig benne a praktikus ismeret. A gyakorlatiasabb képzésre történ-
tek már bizonyos lépések – bár láttuk, a tervezés valóban nem egyszerû. 
Nehéz a helyzet, hiszen, mint mondtuk, a foglalkoztatottság világmére-
tekben probléma. Az mindenesetre jó, hogy hivatalos kormánypolitika 
rangjára emelkedett a munka világának nagyobb megbecsülése. Termé-
szetesen ez nem maradhat meg a szólamok szintjén.

Infrastruktúra-politika

Az infrastruktúra terén egyelôre kármentés folyik. Olyan mértékû rom-
halmazt hagyott maga után az elôzô kormányzás – mindenekelôtt a fô-
város közlekedésében –, hogy azt hosszú évek kormányzati tevékenysége 
sem tudja rendbe szedni. A széles körû privatizáció sem hozott javulást, 
sôt. Próbálkozik a kormányzat a visszavásárlásokkal is, hiszen az állami 
kézben lévô infrastruktúra-szolgáltatók kevésbé profitorientáltak, s ez 
szociálpolitikai szempontból is fontos. (Nyilván e célt szolgálja a rezsicsök-
kentést célzó intézkedések bevezetése.)

Ami a tömegközlekedést illeti, biztos, hogy a mai teljesen lepusztult 
közösségi közlekedés nem versenyképes az autóval szemben. Pedig en-
nek „helyretétele” elengedhetetlen. Hazánk lakossága fejlettségi szintjé-
hez képest túl sok autót (és mobiltelefont) használ. Ez társadalmi méret-
ben pazarlás; (leginkább az autóértékesítô és -szolgáltató cégek számára 
hoz profitot). Minden, fejlettségünkhöz képest túlfogyasztás csökkenti a 
hazai megtakarítást, s ezzel közvetve a növekedéshez szükséges hazai for-
rások képzôdését. Ne gondoljuk, hogy a túlfogyasztás puszta magánügy!

Nemcsak a közlekedéspolitika, de az egészségügy szempontjából is fon-
tos lenne a kerékpáros közlekedés fejlesztése. (Természetesen nem úgy, 
hogy az autók között kockáztassák életüket – és tüdejüket – a bringá-
sok.) Ennek fejlesztését már az elsô Orbán-kormány közlekedési minisz-
tere is – akkor még volt ilyen – célul tûzte, 1998-ban!

Az úthálózat (autópálya) fejlesztése pedig egyelôre több (egyszeri) 
hasznot jelentett az építôknek és megbízóiknak, mint a magyar lakos-
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ságnak. Hol van az a megélénkülô vállalkozási kedv, amely pl. az M7-es 
meghosszabbításától joggal várható lenne? Amely folyamatosan hozzá-
járulna a GDP növekedéséhez – amit ilyen volumenû beruházásoktól 
joggal elvárhatnánk?! Csak annyi az elôny, az is fogyasztási típusú, hogy 
gyorsabban érünk le az Adriára, abból a célból, hogy külföldön nya-
raljuk el a jövedelmünket. Hogy pénzköltésünkkel más ország gazda-
ságélénkítéséhez járuljunk hozzá. Tranzit célra építettük, haszon belôle 
kevés. Hát még az M6-os pályából! A forgalom rajta szerény. Legalább az 
elektronikus díjfizetési rendszer kiépült volna már néhány éve! Remél-
jük, mihamarabb kész lesz...

Ha a lakáspolitikát az infrastruktúra-politikához soroljuk, meg kell 
említenünk, hogy ma már több a lakás, mint a család. Nyilvánvalóan a 
területi elosztás és a lakások jellemzôi terén nem feltétlenül esnek egybe 
a kínálati és keresleti adatok. Nagy valószínûséggel sok, a lakásépítésbe 
befagyott megtakarítás értéktelenedik el ilyen módon. De egyértelmû, 
hogy a lakáspolitika a gazdaságpolitika egyik fô motorja. Mindeneset-
re ma látni kell, hogy a válság miatt is jelentôs lakástúlkínálat van, de 
ettôl függetlenül is a meglévô állomány racionálisabb használatát kell 
célul tûzni. Fontos lenne a továbbiakban olyan építési irányelvek kiadá-
sa, amelyek a többgenerációs együttélést lehetôvé tevô lakástípusokat 
népszerûsítik az új építéseknél. Emellett egyértelmûen szükség van át-
gondolt bérlakás-építési programra is.

Nagy lélegzetû infrastrukturális terv lenne a sivatagosodást megaka-
dályozó öntözôrendszer kiépítése, a Duna–Tisza-csatornával. Egyre na-
gyobb a szárazság az Alföldön, különösen a homokhátakon. A talajvíz 
többméternyire lejjebb húzódott. Aszályos években reménytelen a tér-
ségben a termelés. Kormányzati szakemberek erre azt mondják, hogy ha 
száz év óta nincs rá pénz, miért most lenne… Valóban, vidéki küldöttség 
már 1919-ben indult a kormányzat felé a csatornaépítés kérelmezésével 
(csak a kommün vetett gátat a folyamat megindulásának). Azért figye-
lemre méltó, hogy kampányidôszakokban napjainkban is elôjött ez a 
gondolat! Érzik a vidék fejlesztését célul tûzô polgári erôk is, hogy itt 
feladat volna.

Az éghajlatváltozás tartós jelenség, még ha vannak is belvizeket ered-
ményezô, csapadékos évek. Pozitívum, hogy a 20 év óta elhanyagolt 
belvízi csatornákat (közmunkásokkal) rendbe hozatja az agrártárca. 
Talán így valamivel jobban fel leszünk készülve a csapadékos idôjárás-
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ra. De hogy a Dél-Alföldön jelentkezô aszályok – s ezek már ismétlôdô 
jellegûek – milyen károkat okoznak, azzal stratégiailag nem foglalkozik 
senki. A Duna–Tisza-csatorna terve a Fejlesztési Minisztérium profiljá-
ba tartozik, pontosabban tartozna, de hallani alig lehet róla. Pedig a 
Duna–Tisza közén lassan már a leginkább szárazságtûrô növények gyö-
kerei sem érik el a vizet tartalmazó rétegeket. Megengedhetjük, hogy 
Trianonnal alaposan lecsökkent országterületünk ilyen jelentôs része 
mûvelhetetlen területté váljon? A hollandok a tengertôl hódítottak el 
maguknak területet… Csak áltatjuk magunkat, ha azt mondjuk, egyik 
évben így, a másikban úgy. Meg hogy átlagosan nem olyan rossz a csa-
padékhelyzet. Az átlag csalóka. Igen, egyik lábam tûzben, másik vízben, 
átlagosan jó a hômérsékletem… Az is igaz, hogy kedvezôbb gazdasági 
körülmények lennének szükségesek ahhoz, hogy ilyen nagy kiadással 
járó terv megvalósulhasson. Ez mindenesetre európai méretû projekt 
lenne. Vannak erre felvetések,15 de fôképp a finanszírozási oldalról még 
nagyon kidolgozatlanok. Azzal mindenképpen egyet kell érteni, hogy a 
jelenlegi sarokba szorított költségvetési pozíciónkban aligha lehet eh-
hez állami pénzt találni. Az is igaz, hogy sok nagyvonalú infrastruktu-
rális programra ment el korábban tengersok pénz. Vizsgálni kell, van-e 
magánforrás-bevonási lehetôség az esetleges integrációs szintû alapok 
mellé (elé). (Ez kellene nekünk, nem kaszinóépítés.) De talán nem len-
ne szabad levenni a napirendrôl, s lobbizni kellene érte nemzetközi fó-
rumokon is! A mezôgazdaságilag önellátó régi EU-s országok maguktól 
nem fogják javasolni!

Energiapolitika

Az energia kulcskérdés minden gazdaság számára. Hazánk évtizedekkel 
korábban nem volt olyan rossz helyzetben, mint számos nyugat-európai 
ország, mert szükségleteinek 40%-át is képes volt hazai energiahordozó 
forrásokból biztosítani. (Ma már jóval alacsonyabb ez az érték.)

 A KGST gázvezeték-együttmûködés azonban ráállította a gazdaságot 
az importgázra, megszüntetve a helyi anyagokra alapozott energiafel-
használás jó részét.

Minden termelôfolyamat lényege – általánosságban is – az energia-
bevitel. Az energia biztosítása tehát mindenképpen fontos. Energiában 
szegény országok számára szükséges, hogy legyenek olyan külpiacon jól 
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értékesíthetô árualapjai, amelyekkel a világpiacról az energiát beszerez-
hetik. A KGST-együttmûködés idején a magyar agrárium kereskedelmi 
többlete bôven meghaladta energiaimportunk nagyságát. Ma, az agrár-
ágazat leépülése és orosz piacaink elvesztése után a negyedét se fedezi. 
Ez azért igen jelentôs külpiaci változás! Rámutat a gazdaságpolitika szét-
töredezettségére. Erôsen gázfüggôvé vált iparunk mellett a lakosságunk 
fogyasztása is. A gázszükséglet jövôbeli kielégítésére több lehetséges 
szállítási megoldás kínálkozik, ezek melletti döntés jelenti a gazdaságpo-
litikai feladatot. Fontos azonban, hogy ne pusztán az egyre növekvô igé-
nyek mindenáron való kielégítésére koncentráljunk, hanem a termelôk 
és fogyasztók kölcsönös egymásra hatásán alapuló energiapolitikát való-
sítsuk meg. Nyugat-Európa számára nem jelentett végzetes sorscsapást 
az olajárrobbanás. Az ebbôl eredô cserearány-veszteségét a német gaz-
daság például sikerrel ledolgozta, a takarékos energiafelhasználást cél-
zó beruházások és termékfejlesztés révén. Igaz, ehhez pénzügyi forrás 
kellett! De pénzügyi forrás az extenzív szemléletben is kell a növekvô 
energiaigény kielégítéséhez! A takarékosságot elôsegítô gazdaságpoliti-
ka ezért éppen olyan fontos, mint maga a szûken vett energiapolitika. 
Vannak biztató kezdeményezések a takarékosabb energiafelhasználás 
támogatására. Ezt feltétlenül folytatni érdemes.

Sok illúzió él az alternatív energiaforrásokkal kapcsolatosan is. Van-
nak, akik a szélerômûvek terén mutatják ki Európától való elmaradá-
sunkat (30% helyett 5%).16 Mások ennek mûszaki korlátait vázolják.  
A legutóbbi (2011. évi) kormányzati koncepció a biomassza koncent-
rált felhasználására és a geotermikus energia (talán irreális mértékû) 
felhasználására épít. A biomassza vonatkozásában a lokális, kis szállítási 
távolságú, helyi anyagokra épülô kiserômûvek jelentik a nyugati példát, 
amit követni érdemes lenne. A napelemek felhasználása más országok-
ban sokkal szélesebb körû. Aki Helsinkiben járt, meglepôdhet a lakóhá-
zak seregére felszerelt elemek látványától! A németeknél, cseheknél és 
szlovákoknál is több nagyságrenddel nagyobb a napelemek használata, 
mint nálunk – 25 000 megawatt teljesítmény (német), versus 5 mega-
watt (nálunk)!17 Ez a beruházási költségek ellenére is elgondolkodtató. 
Döntést igényel az atomenergiát szolgáltató üzem további sorsa is.

Az energiapolitikai kérdésekkel számos szakmai mûhely foglal-
kozott,18 s elég széles körû társadalmi vita zajlott már le a témában.  
A nézetek a szakemberek között azonban erôsen eltérôek. Az elgondo-
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lásokban olykor látványos irányváltások vannak. Tekintettel az ágazat 
beruházásainak hosszú térülésére, a hosszú elôkészítést igénylô folya-
matokra és beruházási idôtartamokra, a hektikus – esetleg politikai cik-
lusonként módosuló – irányváltások az energiapolitikában nem célra-
vezetôek. Megfontolt, az elôzményekre szervesen építô ágazati politika 
szükséges. Fontos döntések vannak napirenden. Egységes, kidolgozott 
és a szakma széles többsége által elfogadott, koherens stratégiai koncep-
ció egyelôre még mindig nincs. Korántsem vigasztaló, hogy magában 
az Európai Unióban is roppant lassan dôlnek el stratégiai fontosságú 
kérdések. Várjuk a koncepció kiforrását.
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Az ortodox válságkezelés 
látványos kudarca 

– Görögország és a trojka 
példája

Spectacular Failure of Traditional  
Crisis Management – The Case of Greece 

with the EU/ECB/IMF Troika

Összefoglalás
Az ortodox válságkezelési mód, a megszorító intézkedések hívei szerint 
a kormányzati kiadások jelentôs csökkentése elsôsorban azzal fejti ki po-
zitív hatását, hogy megváltoztatja a jövôbeni várakozásokat a kormány-
zati kiadások és az adók alakulását illetôen, és ennek következtében ösz-
tönzi a magánszektor fogyasztását, és végsô soron a gazdaság bôvülését. 
Görögországban ezzel szemben a megszorító intézkedések végzetesen 
felgyorsították a gazdaság zsugorodását, különösen azért, mert koráb-
ban a gazdasági növekedés egyik fô motorja a háztartási fogyasztás volt, 
és ezt csökkentette drasztikusan a kormány, aminek következtében még 
mélyebb válságba taszította az ország gazdaságát és lakosságát.

Dr. novoszáTh péTer CSc, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem adjunktusa 
(Novoszath.Peter@uni-nke.hu).
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Summary
According to the advocates of traditional crisis management using aus-
terity measures, significant reduction in government spending has its 
favourable effects felt primarily by changing expectations regarding fu-
ture government spending and taxes and, consequently, encourages 
private consumption and, ultimately economic expansion. By contrast, 
in Greece austerity measures fatally accelerated shrinkage of the econ-
omy, especially as previously household consumption used to be a key 
driver of economic growth. Austerity measures drastically cut house-
hold consumption, which plunged the country’s economy and popula-
tion into an even deeper crisis.

Ma már kevesen emlékeznek rá, de a görög gazdaság volt az eurózóna 
egyik leggyorsabban növekvô gazdasága 2000 és 2007 között, amikor 
Görögország gazdasági növekedésének átlagos üteme még 4,2% volt. 
Az ekkor még stabil és dinamikusan növekvô gazdaság és a csökkenô 
államkötvényhozamok sokáig lehetôséget adtak a görög kormányok-
nak arra, hogy jelentôs strukturális hiányt engedjenek meg maguknak.1  
A kedvezô gazdasági környezetben az egymást követô görög kormányok 
nem igyekeztek csökkenteni a magas állami kiadások következtében 
jellemzô magas költségvetési hiányt, csökkenteni a közszférában alkal-
mazottak átlagosnál magasabb arányát, és egyáltalán nem törekedtek a 
magas államadósság csökkentésére sem. Így Görögország szuverén ál-
lamadósság-állománya 1993-tól mindvégig megközelítette vagy megha-
ladta az ország GDP-jének 100 százalékát.

Azután 15 év folyamatos gazdasági növekedés után a görög gazdaság 
mély recesszióba süllyedt 2009-ben, az Egyesült Államokban 2007-ben 
kitört pénzügyi és gazdasági világválság hatására. Ennek következmé-
nyeként pedig a görög gazdaságnak egyszeriben a gazdasági növekedés 
csökkenése mellett Európa legnagyobb GDP-arányos költségvetési hi-
ányával és adósságállományával kellett szembenéznie. A GDP-arányos 
költségvetési hiány 2009-ben 15,4 százalékot ért el. Az ország GDP-ará-
nyos adósságállománya 2009-ben a 2008. évi 110,7%-ról 127,1%-ra, több 
mint 17 százalékkal nôtt meg egy év alatt. A gazdasági válság hatására 
az ipari termelés 2010 márciusa és 2011 márciusa között 8 százalékkal 
esett vissza.2 A gazdaság 2009. évi drámai méretû zsugorodása miatt a 
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ruhaipar legtöbb vállalata tönkrement 2010-ben, az egész iparágban 
jelentkezô veszteségek hatására.3 Az építôipar teljesítménye 2009-ben 
átlagosan 17,4%-kal, 2010-ben 31,7%-kal csökkent.4 A munkanélküliek 
száma 2008-tól 2011-ig több mint duplájára nôtt, és ennek megfelelôen 
a munkanélküliségi ráta a 2008-as 7,7%-ról 2009-ben 9,4%-ra, 2010-ben 
11,9%-ra és 2011-ben 15,8%-ra nôtt.5

A görög 10 éves hosszú távú államkötvények kamata 1998. január 1. 
és 2006. január 1. között még egyértelmûen csökkenô trendet követett. 
Ezt követôen 2006. január 1. és 2010. január 1. között enyhe, de világos 
emelkedés vált jellemzôvé, 2010 januárjától azonban a kamatok rakéta-
sebességgel kezdtek el emelkedni egészen 2011 júliusáig, amikortól az 
ország a piacról gyakorlatilag finanszírozhatatlanná vált, és csôdbe ment. 
A görög 10 éves államkötvények kamata 428 bázisponttal romlott 2010. 
július 31. és 2011. július 31. között. Az aktuális értéke 2011. július 31-én 
14,69% volt. A kötvények hozama 1998. január 1. és 2011. július 31. kö-
zött átlagosan 5,29% volt. A legnagyobb értéket ebben az idôszakban, 
17,58%-ot, 2011 júliusában érte el, míg a legalacsonyabbat, 3,23%-ot 
2005 szeptemberében.6

A görög állam finanszírozásának költségei olyan mértékben emel-
kedtek meg az ország adósságának többszörösére nôtt kamatainak ha-
tására, hogy Görögországnak az IMF-hez és az EU-hoz kellett fordul-
nia segítségért. Ennek eredményeként az eurózóna-országok és az IMF 
2010. május 2-án megegyeztek egymással, hogy 110 milliárd euró (146 
milliárd dollár) hitellel segítik meg Görögországot, amennyiben az an-
nak igénybevételéhez feltételül szabott rendkívül szigorú megszorító 
intézkedéseket teljesíti.7

a gö r ö g o r s z á g b a n e D D i g b e v e z e T e T T h a T m e g s z o r í T ó C s o m a g 
f ô b b i n T é z k e D é s e i

Elsô megszorítócsomag – 2010. február

Az elsô megszorítócsomag a Nemzetközi Valutaalappal és az Euró-
pai Központi Bank által nyújtott 80 milliárd eurós hitelhez kapcso-
lódó memorandum aláírásával lépett hatályba. Az elsô megszorí-
tócsomagot 2010 februárjában véglegesítették, és többek között az 
összes közalkalmazott bérének befagyasztását, a közalkalmazottak 
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prémiumkifizetései nek 10%-kal való csökkentését, valamint a túlórá-
val és a munkához kapcsolódó utazásaikkal kapcsolatos kiadásaik csök-
kentését tartalmazta.8

Második megszorítócsomag – 2010. március

A görög parlament 2010. március 5-én, újabb bankcsôdöktôl való féle-
lem közepette, egy újabb, 4,8 millió euró összegû kiadáscsökkentô cso-
magot fogadott el.9 Ennek során 
többek között 30%-kal csökken-
tették a karácsonyi, húsvéti és a 
fizetésekhez nem kapcsolódó 
bónuszkifizetéseket, 12%-kal az 
állami többlettámogatásokat, és 
7%-os fizetéscsökkentést jelen-
tettek be a köz- és magánalkalmazottak fizetésében. Az áfakulcsokat 
4,5-rôl 5%-ra, 9-rôl 10%-ra és 19-rôl 21%-ra emelték, az üzemanyagok 
adóját 15%-ra emelték, és 10–30%-ra emelték az importautók adóját is. 
A görög kormány 2010. április 23-án, látva, hogy a második megszorító-
csomag sem javított érdemben Görögország gazdasági pozícióin, kérte 
az EU/IMF-segélycsomag az eredetihez képest korábban történô aktivá-
lását. Görögországnak még 2010. május 19-e elôtt pénzhez kellett jutnia 
ahhoz, hogy képes legyen tartozásai éppen esedékes részletét törleszte-
ni. Ehhez ekkor 11,3 milliárd dollárra volt szüksége.10

Harmadik megszorítócsomag – 2010. május

Az akkori görög miniszterelnök, George Papandreou 2010. május 1-jén 
egy újabb, példátlan megszorítócsomagról tett bejelentést. A bejelen-
tett intézkedések hatására 2012-ben további mintegy 38 millió euró 
megtakarítást reméltek tôle, és elôterjesztôi a görög parlamentben 
Görögország történelmében a generációk óta legnagyobb kiadáscsök-
kentô lépésként jellemezték az újabb megszorító intézkedéseket. 2010. 
június 29-én és 30-án két lépésben szavazott a görög parlament az elfo-
gadásáról. Másnap országos méretû általános sztrájkkal és tömeges til-
takozásokkal fogadták a görögök az újabb megszorításokat. A tömegde-
monstrációk folyamán három ember meghalt, tucatnyian megsérültek, 

…tömeges tiltakozásokkal 

fogadták a görögök az újabb 

megszorításokat.
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és 107 embert tartóztattak le.11 A harmadik megszorítócsomag az alábbi 
intézkedéseket tartalmazta:12

A két korábbi megszorítócsomagon túl a közszférajuttatások újabb 
8%-os csökkentését, valamint az állami közüzemként mûködô DEKO 
cég munkavállalói fizetésének 3%-kal történô csökkentését.

A közszolgáltató szektorokban dolgozóknál a kétévente járó prémi-
umokra 1000 eurós felsô határ bevezetését, valamint a kétévente járó 
prémium eltörlését azoknál a dolgozóknál, akik több mint 3000 eurót 
keresnek havonta.

A közalkalmazottak 13. és 14. havi fizetéseinél havi 500 eurós felsô 
korlát megállapítását, valamint a 13. és 14. havi kifizetések eltörlését 
azoknál az állami alkalmazottaknál, akik több mint 3000 eurót keresnek 
havonta.

A 13. és 14. havi nyugdíjkifizetések 800 euróra történô korlátozását, 
2500 euró havi nyugdíj felett pedig a teljes eltörlését.

A magas nyugdíjak esetében egy korábban bevezetett speciális adó 
újbóli életbe léptetését.

A vállalatok profitjának megadóztatására egy különleges adó kiveté-
sét.

A vagyonadó mértékének emelését.
Az importautókra kivetett adó további 10%-kal történô emelését.
Törvényi változtatások bevezetését az elbocsátások és a túlórák ese-

tében.
Az áfakulcsok további emelését 19%-ról 23%-ra, 9%-ról 11%-ra, 4%-

ról 5,5%-ra.
A luxusadók 10%-kal történô emelését az alkoholok, cigaretták és az 

üzemanyagok esetében.
A férfiak és nôk nyugdíjkorhatárának az egységesítését.
Az általános öregségi nyugdíj korhatára nem változott, de egy új el-

járás bevezetésével az öregségi nyugdíj korhatárának megállapítását a 
születéskor várható élettartam változásához igazították.

Pénzügyi stabilitási alapot hoztak létre.
A közalkalmazottak esetében az öregségi nyugdíj korhatárát 61-rôl 

65 évre emelték.
Az állami tulajdonú vállalatok számának 6000-rôl 2000-re való csök-

kentését.
A helyhatóságok számának 1000-rôl 400-ra való csökkentését.
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Negyedik megszorítócsomag – 2011. június13

Az állami tulajdon értékesítésébôl és privatizációból származó bevételek 
50 milliárd euróval való növelése.

Az évi 8000 euró jövedelemmel rendelkezôk adójának növelése.
Az évi 12 000 euró jövedelemmel rendelkezôk esetében extraadók 

bevezetése.
A házépítések áfakulcsának emelése.
Egy extra 2%-os adó bevezetése a munkanélküliség elleni küzdelem 

érdekében.
Az alsó nyugdíjkifizetések határainak átszabása 6-ról 14%-ra, illetve 

4-rôl 10%-ra.
Az állami tulajdon kiaknázására egy új speciális ügynökség felállítása.
A görög kormány 2011. augusztus 11-én több adót vezetett be az em-

berek ingó vagyonának megadóztatására. Az új adót az érintett tulajdo-
nosoknak az elektromos számlájukban kell befizetni, és 2011–2012-ben 
mintegy 4 milliárd euró pluszbevételt reméltek tôle.

Ötödik megszorítócsomag – 2012. február14

A minimumbérek 22 százalékkal történô csökkentése a jelenlegi 750 
euró/hóról.

Az ünnepi bónuszkifizetések végleges eltörlése (korábban évente két 
teljes havi bér került kifizetésre).

A közszféra alkalmazottai számának 150 ezer fôvel történô csökken-
tése 2015-re, 15 ezer fôvel történô csökkentése 2012 végéig.

A nyugdíjak 300 millió euróval történô csökkentése 2012-ben.
Törvényi változások végrehajtása a könnyebb elbocsátás érdekében.
Az egészségügyi és a védelmi kiadások csökkentése.
Az ipari szektornak jogi lehetôségek biztosítása a válságra hivatkozás-

sal a bérek csökkentésére.
Az eddig zárt szakmákban a verseny lehetôségének megnyitása, külö-

nösen az egészségügyben, a turizmusban és az ingatlanszektorban.
A privatizációból befolyó bevételek 15 milliárd euróra történô emelé-

se, beleértve a görög gázszolgáltató vállalatok, a DEPA és DESFA értéke-
sítését. Középtávon a bevételi cél 50 milliárd euró maradt.



186

Novoszáth Péter – Az ortodox válságkezelés látványos kudarca

Hatodik megszorítócsomag – 2012. november15

A nyugdíjkorhatár 65 évrôl 67 évre történô emelése.
A nyugdíjak további 5-15 százalékkal való csökkentése.
A rendôrök, katonák, tûzoltók, tanárok, bírák, igazságügyi tisztviselôk 

fizetésének csökkentése és a minimálbér összegének a csökkentése.
Szabadsággal kapcsolatos juttatások csökkentése.
A végkielégítések összegének 35%-kal való csökkentése.
A felmondási idô 6 hónapról 4 hónapra történô csökkentése.
A nemzetközi hitelezôk 2012. október végén sokáig nem hagyták 

jóvá a második, 130 milliárd eurós mentôcsomag újabb, 31 milliárd 
eurós részletének folyósítását. A pénz nélkül a görög államháztartás 
még 2012 novemberében is csôdbe mehetett volna. Azaz a csôdhely-
zet az eddigi mentôcsomagok és megszorító intézkedések ellenére sem 
múlt el, azaz a görög gazdaság további alakulásának sorsa még mindig 
kilátástalan.

ha s o n l ó s á g o k a g ö r ö g é s  a z a r g e n T í n v á l s á g k ö z ö T T

Jason Manolopoulos görög származású amerikai közgazdász írja 2011-
ben megjelent könyvében, az Undorító adósságban, hogy amióta az euró-
zóna válsága 2009 végén és 2010 elején kritikus fázisba került, az Európai 
Unió vezetôi számára a legsértôbb és leginkább dühöt kiváltó kijelentés 
az, hogy „Görögország olyan, mint Argentína”.16 Számos hasonlóság fi-
gyelhetô meg a két ország elmúlt néhány évtizedes gazdasági, társadal-
mi fejlôdésében. Mindkét ország a nemzetközi környezet megváltozása 
nyomán súlyos adósságválságba került, Argentína az ázsiai válság hatá-
sára 2000-ben, míg Görögország a 2007-ben bekövetkezett pénzügyi és 
gazdasági világválság következményeként a Nemzetközi Valutaalaphoz 
(IMF) kellett, hogy forduljon segítségért. Argentína ezt követôen nem 
sokkal, 2001 decemberében pénzügyileg fizetésképtelenné vált.17

Jason Manolopoulos könyvében elsôsorban három jelentôs hasonló-
ságra hívja fel a figyelmet a két ország pénzügyi összeomláshoz vezetô 
útjának fejlôdésében:18

1. A válságot a hazai valuták jelentôs reálfelértékelôdése elôzte meg, és
2. beruházási és fogyasztási boom bekövetkezése, valamint
3. a külsô fizetési mérleg folyamatos romlása.
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Egyre több közgazdász veti föl, hogy néhány ország nagyon magas 
és egyre növekvô mértékû fizetésimérleg-hiányáért éppen az Európai 
Központi Bank hibás gazdaságpolitikája okolható. Így azután egyes szak-
értôk joggal vetik fel, hogy az igazi probléma nem az, hogy a jegybankok 
nem függetlenek a kormányzati befolyástól, hanem sokkal inkább az, 
hogy a mindenek felett álló pénzügyi szektornak való megfelelés he-
lyett a lakosság felé való átláthatóságukat kellene növelniük.19 A mone-
táris politikát sokkal inkább a gazdaság reálfolyamatainak egyensúlyára, 
mintsem az árstabilitásra kellene fókuszálniuk.20 A magas kamatlábak 
ugyanis egyértelmûen gátjai a gazdasági fejlôdésnek, mint azt például 
Brazília tapasztalatai is alátámasztják.21 Azonban amíg jó néhány kuta-
tás igyekezett kapcsolatot találni a jegybanki függetlenség és a gazdasá-
gi teljesítmények között, ezek eredménye egyáltalán nem meggyôzô.22 
Ugyan számos olyan tanulmány született különbözô szerzôktôl, amely 
azt tûnik alátámasztani, hogy a jegybankok nagyobb függetlensége ala-
csonyabb szintû inflációt eredményez.23 Ugyanakkor meg kell jegyez-
ni, hogy ezek a tanulmányok nem tudtak kimutatni szoros kapcsolatot 
a jegybankok függetlensége és más fontos gazdasági változók, mint a 
gazdasági növekedés, a munkanélküliség vagy a reálkamatlábak nagysá-
gának az alakulása között. Ellenben e tanulmányok is leszögezik, hogy 
amíg a jegybanki függetlenség pozitív hatást gyakorol az árszínvonal 
alakulására, addig semmilyen mérhetô hatást nem gyakorol a tényleges 
gazdasági teljesítményekre.24

Valószínûleg a sok hasonlóság Argentína és Görögország válságba ju-
tásában azért vált ki olyan dühöt a brüsszeli adminisztrációban, mivel 
emlékezteti ôket a válság kitörésében és elmélyülésében játszott súlyos 
felelôsségükre és mulasztásaikra. Többek között arra is, hogy Görög-
ország pénzügyi összeomlása mintegy tíz évvel késôbb következett be 
az argentin pénzügyi csôdöt követôen, de miért nem sikerült semmit 
sem tanulni belôle? Például azt sem sikerült megtanulniuk, hogy milyen 
következményekkel is járhat egy csak látszólag fejlett, de valójában fej-
letlen ország gazdaságára nézve, ha a nemzeti valutáját hosszú távon egy 
erôs valutához köti. Minden ország sajátos történelmi, gazdasági gyöke-
rekkel, jellemzôkkel rendelkezik, ezek megismerése, megértése nélkül 
gyakorlatilag lehetetlen gazdasági sikert elérni. Sem a Nemzetközi Va-
lutaalap, sem az Európai Unió vezetôi ugyanakkor nem vizsgálták meg 
sem Argentína, sem Görögország esetében ezeket a sajátos gyökereket, 
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jellemzôket. És sohasem készítettek egyetlen hatástanulmányt sem arra 
vonatkozóan, hogy milyen társadalmi és gazdasági következményekkel 
járhatnak az általuk javasolt és indokoltnak vélt intézkedések. Éppen 
ezért nem vezettek azok sikerre. Alapvetôen mindvégig az vezérelte 
ôket, hogy a válságot lokalizálják, az ne terjedjen át más országokra, 

és az általuk képviselt pénzügyi 
intézmények, bankok, finanszí-
rozók érdekeit a végletekig ér-
vényesítsék akár a teljes lakosság 
nyomorba döntése és emberek 
öngyilkosságba kergetése árán 
is. Éppen ezért az EU/IMF/ECB 
triumvirátusát nem csupán a si-
kertelen válságkezelés, a válság 

elmélyítése, hanem a görög lakosság jelentôs része nyomorba döntése, 
emberek öngyilkosságba ûzése és a tüntetéseken elhunytak, megsérül-
tek miatt is súlyos felelôsség terheli.

Görögország az elmúlt két évben már hat megszorítócsomag intéz-
kedéseit hajtotta végre, és még mindig csak rosszabbodik az állapota, 
egyre súlyosabb a gazdasági, társadalmi helyzete, egyre közelebb kerül a 
csôdhöz. Vannak olyan közgazdászok, mint például az osztrák Kunibert 
Raffer professzor, aki szerint a spekulánsoknak kedveznek a görög se-
gélyek, a mentôcsomagokkal pedig több kárt okoztak az uniós vezetôk 
az európai adófizetôknek, mintha hagyták volna Görögországot csôdbe 
menni. 2010-ben, vagyis a válság kezdetén a görög államadósság a GDP 
120 százalékán állt, 2013-ban pedig elérheti a 200 százalékot, vagyis Gö-
rögország helyzete javulás helyett ezen a téren is tovább romlott.25 De az 
alapvetôen ortodox gazdaságfilozófiai recepteket követô Spanyolország, 
Olaszország, Portugália és Írország helyzete is egyre kilátástalanabb.

a m e g s z o r í T ó i n T é z k e D é s e k h a T á s a i  a  g ö r ö g g a z D a s á g r a 
é s  T á r s a D a l o m r a

A megszorító intézkedések súlyos következményekkel jártak a görög 
gazdaságra és társadalomra nézve.26 Csupán 2010-ben 230 ezer ember 
veszítette el a munkáját. A munkanélküliségi ráta 2011 márciusában 
16,2% volt, amely a legnagyobb érték azóta, hogy Görögország az euró-

Görögország az elmúlt 

két évben már hat 

megszorítócsomag intéz-

kedéseit hajtotta végre…
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zónához kapcsolódott. A Görög Statisztikai Hivatal (ELSTAT) kimuta-
tásai szerint a munkanélküliség növekedése leginkább a fiatalokat érin-
tette, amit az is mutat, hogy a 15–24 évesek körében a munkanélküliségi 
ráta elérte a 42,5%-ot, és a 25–34 évesek körében a 22,6 százalékot. 
A munkanélküliség jelentôs és gyors növekedése két további problé-
mát generált. Egyrészt egyre növekvô számú ember került pénzügyileg 
nehéz helyzetbe, mivel a görög társadalombiztosítási rendszer csak a 
munkanélküliség elsô 12 hónapjára nyújt védelmet, folyósít munkanél-
küliségi járadékot. A válság kitörését követô harmadik év végén, 2010-
ben mintegy 811 ezer ember volt munkanélküli, és ebbôl mindössze 
280 ezer kapott munkanélküliségi járadékot, kevesebb mint 500 eurót 
havonta. Másrészt Görögországban nem mûködik olyan formális rend-
szer, amely segítené a fiatalokat a munkaerôpiacra történô belépés-
ben, vagy azokat a középkorúakat, akik elveszítették a munkájukat, a 
munkaerôpiacra való visszatérésben. Ezért Görögországban egyre na-
gyobb mértékben gyarapszik a tartósan munkanélküliek száma, vala-
mint különösen a fiatalok közül egyre többen hagyják el az országot. 
A görög Munkaügyi Intézet becslései szerint, amelyet a két legnagyobb 
szakszervezet, a GSEE és az ADEDY mûködtet, a tartósan munkanélkü-
liek aránya mintegy 5%-kal több a Görög Statisztikai Hivatal által hiva-
talosan kimutatottnál. A munkaügyi intézet igazgatója szerint a görög 
gazdaság legnagyobb problémája ma a munkanélküliség, és a fiskális 
problémák jelentôs része ennek a következménye. Egyre több kutatás 
számol be arról, hogy egyre növekvô számú fiatal hagyja el az országot. 
A Kapa kutatóintézet 2010 augusztusában, a felsôoktatásban tanuló di-
ákok körében végzett felmérése szerint 10 megkérdezett közül 7 vála-
szolta azt, hogy külföldön szándékozik munkát vállalni.27 A munkáju-
kat elvesztô emberek számának növekedése csak a jelzése annak, hogy 
Görögországban a pénzügyi és gazdasági világválság hatására az üzleti 
és a kereskedelmi szektor egyre rosszabb helyzetbe került, folyamatos 
likviditási problémákkal küzd, egyre több vállalkozás megy csôdbe, és 
a görög állam sem rendelkezik forrásokkal munkahelyteremtésre, de 
még munkahelymegôrzésre sem. A görög gazdaság sajátos problémája, 
hogy a válság kitörése elôtt a gazdaság fô húzóereje a háztartások fo-
gyasztása volt, még 2009-ben is a háztartások fogyasztása a görög GDP 
76,8%-át tette ki.28 Az elmúlt évek megszorító intézkedései hatására a 
háztartások fogyasztása drasztikusan csökkent, ennek következtében 
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azonban az ország gazdasági teljesítménye is rohamosan lecsökkent, je-
lentôsen felgyorsítva ezzel a csôdbe jutó hazai vállalkozások számának 
és a munkanélküliségnek a növekedését.

1. táblázat:  A háztartások fogyasztási kiadásainak alakulása a pénzügyi  
és gazdasági válság kitörése elôtt és a kitörése után közvetlenül  
(a GDP százalékában)

1999 2004 2009

 1. Ciprus 81,1 75,6 77,4
 2. Görögország 75,7 73,6 76,8
 3. Bulgária 72,5 70,5 70,1
 4. Málta 80,7 76,7 69,7
 5. Portugália 62,2 62,8 63,9
 6. Litvánia 66,6 65,8 63,7
 7. Egyesült Királyság 62,1 61,3 62,0
 8. Románia 71,0 68,1 61,2
 9. Lengyelország 63,1 64,0 61,2
10. Lettország 61,0 61,2 61,1
11. Olaszország 60,8 59,4 60,4
12. Spanyolország 63,0 60,4 59,2
13. Szlovénia 59,3 56,8 58,0
14. Franciaország 55,0 55,9 57,3
15. Szlovákia 56,1 56,5 55,9
16. Németország 55,4 55,8 55,8
17. Ausztria 55,5 55,9 53,9
18. Magyarország 56,4 54,3 53,8
19. Észtország 62,0 59,3 52,9
20. Finnország 48,3 49,2 52,2
21. Cseh Köztársaság 54,7 51,5 51,0
22. Belgium 51,5 50,0 50,3
23. Dánia 48,6 47,5 48,4
24. Svédország 47,4 46,4 47,8
25. Írország 47,1 43,7 47,0
26. Hollandia 49,7 48,3 44,9
27. Luxemburg 46,9 44,3 36,9

Forrás: Europe in figures. Eurostat Yearbook, 2011, 54. o.
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Mivel a háztartások fogyasztása volt a válság kitörése elôtt a görög 
gazdaság egyik fô hajtóereje, a megszorító intézkedések a fogyasztások 
drasztikus csökkentésével felerôsítették a gazdaság teljesítményének 
visszaesését, a gazdasági recesszió elmélyülését. Ennek következtében 
a görög vállalkozások jelentôsen csökkentették az alkalmazottaik bérét, 
a magánszektorban dolgozók bére 10 és 20 százalék között csökkent, 
míg a közszférában dolgozók bére mintegy 20-30 százalékkal, és hason-
ló mértékben csökkentek a nyugdíjasok havi járandóságai is.

A megszorító intézkedések következtében a görög adók is jelentô-
sen növekedtek 2010-tôl, és a görögök egyre kevesebbet költöttek. En-
nek hatására a kiskereskedelmi forgalom mintegy 12%-kal csökkent, és 
mintegy 65 ezer boltot kellett bezárni. A bérek csökkenésének közvetett 
hatásaként jelentôsen csökkentek a görög társadalombiztosítás bevéte-
lei. A görög Munkaügyi Intézet számításai szerint a bérek egyszázalékos 
csökkenése a legnagyobb görög társadalombiztosítási alap, az IKA ese-
tében mintegy 115 millió euró veszteséget jelentett.29 A növekvô munka-
nélküliség és a vállalkozások ugrásszerû megszûnésének hatására egyre 
többen kerültek pénzügyileg kilátástalan helyzetbe. A New York Times 
2010. májusi tudósítása szerint Athénban mintegy 25 százalékkal nôtt 
meg a hajléktalanok száma. Athén legnagyobb hajléktalanokat ellátó 
helyén mintegy 3500 ember kap élelmet és ruhákat, a válság hatására 
jelentôsen megnôtt azoknak a száma, akik valamilyen ellátásért naponta 
felkeresik a menhelyet. 

A menhelyet felkeresôk életkora korábban 60 év volt átlagosan, 
amely mára 47 évre csökkent le a válság hatására a munkahelyüket vagy 
vállalkozásukat elvesztôk számának ugrásszerû növekedésével.30 A meg-
szorító intézkedések ugyanakkor a szociális ellátások kiadásait is jelen-
tôsen csökkentették, az új igények számának megtöbbszörözôdése elle-
nére. Az egyik legnagyobb felháborodást ezen a téren az a kormányzati 
intézkedés váltotta ki, amely a mozgáskorlátozottak számára kerekes 
szék és mûvégtag vásárlására fordítható támogatások keretét a felére 
csökkentette.
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2. táblázat:  A görög gazdaság és társadalom néhány fô jellemzôjének alakulása 
2002 és 2012 között

2002 2003 2004 2005 2006

Adósságállomány (milliárd euró) 159,2 168 183,2 195,4 224,2
Adósságállomány (a GDP százalékában) 101,7 97,4 98,6 100 106,1
A GDP növekedési rátája (%) 3,4 5,9 4,4 2,3 5,5
A költségvetési hiány (a GDP százalékában) –4,8 –5,6 –7,5 –5,2 –5,7
Fizetésimérleg-hiány (a GDP százalékában) –7,1 –6,8 –6,3 –6,7 –8,3
Export/import arány (%) 99,0 96,6 96,6 93,1 92,5
Az ipari termelés növekedési rátája (%) 0,2 0,5 0,7 –1,6 0,8
Az építôipari termelés növekedési rátája (%) 39,1 –5,7 –15,9 –38,7 3,6
CDS-kockázat (5 éves bps) – – – – –
Összes foglalkoztatott
(ezer fô, 15–64 évesek)

4101,9 4194,0 4251,0 4286,7 4365,3

Összes munkanélküli (100 ezer fô) 461,4 440,7 491,7 476,1 433,4
Munkanélküliségi ráta (%) 10,1 9,5 10,4 10,0 9,0
Fiatal munkanélküliek aránya 
(%, 15–24 évesek)

26,1 25,7 26,5 26,0 25,2

2007 2008 2009 2010 2011

Adósságállomány (milliárd euró) 239,3 263,3 299,7 329,5 355,6
Adósságállomány (a GDP százalékában) 107,4 113 129,4 145 165,3
A GDP növekedési rátája (%) 3,5  –0,2  –3,1  –4,9  –7,1
A költségvetési hiány (a GDP százalékában)  –6,5  –9,8  –15,6  –10,3  –9,1
Fizetésimérleg-hiány (a GDP százalékában)  –11,2  –13,6  –13,6  –12,1  –10,4
Export/import arány (%) 93,5 90,7 90,2 89,2 88,8
Az ipari termelés növekedési rátája (%) 2,3  –4,2  –9,2  –6,6  –8,1
Az építôipari termelés növekedési rátája (%) 14,3 7,7  –17,5  –29,2  –28,7
CDS-kockázat (5 éves bps) – – 215,9 1026,5 8453,3
Összes foglalkoztatott
(ezer fô, 15–64 évesek)

4423,5 4473,7 4423,2 4306,5 4016,6

Összes munkanélküli (100 ezer fô) 405,9 377,2 470,4 627,6 874,9
Munkanélküliségi ráta (%) 8,4 7,8 9,6 12,7 17,9
Fiatal munkanélküliek aránya 
(%, 15–24 évesek)

22,9 22,1 25,8 32,9 44,4

Forrás: Saját szerkesztés az Eurostat database, valamint a CMA Global Sovereign Credit Risk 
Reportjainak adatai alapján.
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Folyamatosan megnôtt a hónapról hónapra nehéz pénzügyi helyzet-
ben lévô háztartások száma, és felgyorsult az elszegényedés is Görög-
országban.31 Több egymástól függetlenül folyó kutatás is arra hívja fel 
a világ figyelmét, hogy a gazdasági válság hatására egyre több európai 
átlagember, különösen sok kisvállalkozó és munkanélküli menekül ön-
gyilkosságba.32

Görögországban 2007 és 2009 között az öngyilkossági ráták 17 száza-
lékkal, míg Írországban 13 százalékkal emelkedtek meg. David Stuckler, 
a cambridge-i egyetem szociológiaprofesszora tapasztalatai szerint az 
öngyilkossághoz vezetô utat az hozza létre egy egyébként életerôs em-
ber lelkében, hogy megfogható közelségben eltûnik minden kapaszko-
dó. Sehol sincs valamiféle utolsó menedék, amely biztos fedezékül szol-
gálhatna a maga és családja számára, amíg a válság el nem múlik.  
De az egyre romló életkörülmények hatása az EU-szkepticizmus növeke-
désében egyre inkább tetten érhetô.33

A pénzügyi válság a centrumból, a legfôbb centrumországból, az 
Egyesült Államokból indult el, de végül a perifériákon lévô országok, 
így például Görögország szenvedték meg leginkább. A centrumorszá-
gok, eddig úgy tûnik, sikeresen tolták a tôlük indult pénzügyi, gazdasági 
válság súlyosabb következményeit a periféria országaira, de nem kell 
különösebb jóstehetség ahhoz, hogy belássuk, hosszú távon ez a politi-
ka vissza fog ütni, és egyre nagyobb feszültséget fog okozni a centrum- 
és perifériaországok között, és ma már egyre inkább mind a centrum-, 
mind a perifériaországokon belül is. A válságon busásan meggazdago-
dott elitek és a teljesen elnyomorodott tömegek között. Ezt a folyama-
tot eklatánsan támasztják alá például azok az egyre nagyobb tömegeket 
megmozgató utcai demonstrációk, amelyek manapság rendszeressé vál-
tak Európa, különösen Görögország utcáin. Ma már nemcsak Magyar-
országon követelnek valódi rendszerváltást az emberek, hanem az egész 
világon, de elsôsorban is Európában. Az adósságválság és az azt kísérô 
megszorítások következményeként a különféle tiltakozások, a sztráj-
kok, tüntetések általánossá váltak az Európai Unió leginkább érintett 
országaiban. Kezdetben a balti államokban és Izlandon, majd 2010-tôl 
Görögországban, Franciaországban, az Egyesült Királyságban és Észak-
Írországban, míg 2011-tôl Portugáliában, Olaszországban és Spanyolor-
szágban váltak leginkább jellemzôvé ezek a megmozdulások. Ma már 
egyre inkább attól tartanak egyes dél-európai hatóságok, hogy a pénz-
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ügyi, gazdasági, társadalmi válság miatt az emberekben felgyülemlô in-
dulatok és harag erôszakos cselekményekben fog testet ölteni. Görög-
országban a megszorításellenes tüntetéseket kezdettôl fogva anarchista 
szélsôségesek akciói kísérték.

3. táblázat:  Jelentôsebb megszorító intézkedések elleni tüntetések Görögországban 
a gazdasági válság kitörése óta

Idôpont Résztvevôk, fôbb követelések

2013. január 2013. január 30-án görög munkások törtek be a görög munka-
ügyi miniszter irodájába. A rendôrség 30 tiltakozót tartóztatott 
le az incidens során.

2013. január 2013. január 27-én több szakszervezet aktivistái tüntettek 
a földalattiban dolgozó társaikkal szolidaritást vállalva.

2013. január 2013. január 22-én az állami irányítású elektromos mûvek szék-
háza elôtt tüntettek, mivel a vállalat 15 százalékos áremelést 
jelentett be 2013-ra.

2012. december 2012. december 20-án görög nyugdíjasok demonstráltak 
a görög Pénzügyminisztérium elôtt, a kormánynak a nyugdíjak 
újabb megkurtítására vonatkozó tervei ellen.

2012. december 2012. december 18-án az állami irányítású Hellenic Post Bank 
alkalmazottai tüntettek a bank eladása és az alkalmazottak 
számának drasztikus csökkentése ellen.

2012. október 2012. október 17-én az orvosok, az ügyvédek és az újságírók 
vonultak az utcára az újabb megszorítások hatására.

2012. október 2012. október 10-én 40 ezer, kezdetben békés Merkel-ellenes 
tüntetô vált agresszívvé, mikor maszkos fiatalok támadtak 
a rendôrségi barikádokra.

2012. szeptember 2012. szeptember 8-án a rendôrök és a tûzoltók vonultak 
az utcára a megszorító intézkedések ellen.

2012. április 2012. április 5-én egy nyugdíjas, Dimitris Christoulas öngyil-
kossága nyomán törtek ki tiltakozások, aki a kukákban való 
guberálás helyett inkább öngyilkosságba menekült. 

2012. február 2012. február 12-én több 100 ezer ember tüntetett a görög par-
lament épülete elôtt a Lukasz Papademosz „EU/IMF/ECB- 
gond nok” kormánya által hozott megszorító intézkedések ellen.

2011. december 2011. december 6-án ismét több ezer felvonuló emlékezett 
meg Alexandrosz Grigoropoulosz három éve bekövetkezett 
haláláról.
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Idôpont Résztvevôk, fôbb követelések

2011. november 2011. november 17-én több mint 50 ezer ember vonult végig 
Athén utcáin, a folyamatos tiltakozások részeként, amely 
a Papandreou-kormány lemondásához vezetett. 

2011. október 2011 októberében, a gazdasági válság kezdete óta Görögor-
szágban tapasztalható legnagyobb tiltakozási hullám követ-
keztében, valóságos csatatérré váltak Athén utcái a tiltakozók 
és a rendôrség összecsapásai nyomán. Október 5-én általános 
sztrájkkal indultak a tiltakozások, melyet a rendôrség és a 
fiatalok szabályos utcai harcai tettek örökre emlékezetessé. 
A rendôrség 10 fiatalt letartóztatott. Október 19-tôl újabb 
tiltakozások és sztrájkok szervezôdtek, amelyeket a tengerészek 
sztrájkja vezetett be 17-én, a szigetek közötti közlekedés leál-
lítása miatt. Ezt a vámtisztviselôk és az olajfinomítók munká-
sainak 24 órás munkabeszüntetése követte. Ennek másnapján 
a görög kommunista párt tagjai, akik egy társuk halála miatt 
tiltakoztak, és az anarchisták megpróbáltak betörni a parla-
ment épületébe.

2011. június 2011. június 28-án azok a görög szakszervezetek, amelyek 
meghatározó befolyással bírnak az ország közalkalmazottai, el-
sôsorban az egészségügyi, közlekedési, oktatási alkalmazottai és 
kormányzati alkalmazottai körében, 48 órás sztrájkot hirdettek 
meg a görög kormányzat által meghirdetett legújabb megszo-
rító intézkedések ellen. A demonstrálók több görög városban 
összecsaptak a rendôrökkel. A jelentések szerint 99 ember 
került kórházba, és 270 embert tartóztattak le.

2011. május 2011. május 25-én mintegy 30 ezer felháborodott ember tünte-
tett a görög parlament elôtt a gazdasági válság ellen. Hasonló 
tüntetések zajlottak le Thesszalonikiben, Pátraszban és Iráklió-
ban.

2011. február 2011. február 23-án szemtanúk szerint mintegy 100 ezer 
munkás, nyugdíjas és diák tüntetett a görög Parlament elôtt 
az újabb megszorító intézkedések ellen. Ez volt a legnagyobb 
tüntetés a 2008. december 6-i felkelés óta. A rendôrök könny-
gázzal és füstbombákkal igyekeztek szétoszlatni a tömeget, és 
összecsaptak a tüntetôkkel. Ennek során 15 rendôr és 10 civil 
sérült meg, egy újságíró égési sérülést szenvedett. A görög 
rendôrség 26 tiltakozót állított elô.34
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Idôpont Résztvevôk, fôbb követelések

2010. december 2010. december 10-én általános sztrájk tört ki a görög kormány 
és az IMF/EU/ECB által javasolt megszorító intézkedések 
ellen.
2010. december 6-án ismét több ezer demonstráló emlékezett 
meg a 2008. decemberi felkelés második évfordulójáról Görög-
ország-szerte.

2010. május 2010. május 5–6-án több százezer ember, egyes becslések sze-
rint mintegy 500 ezer vonult végig Athén utcáin. A demonst-
rálók egy nagyobb csoportja megostromolta a görög parla-
ment épületét a Syntagma téren, ahol összetûzésbe kerültek 
a rendôrséggel. A tüntetôk felgyújtották a Stadiou utcában 
lévô bankfiókot, amelynek következményeként három banki 
alkalmazott meghalt.

2009. december 2009. december 6-án több ezer ember vonult végig Görögor-
szág nagyobb városainak utcáin a 2008. december 6-i felvonu-
lásra emlékezve. Közel ezer embert állítottak elô, és tartóztat-
tak le a demonstráció kezdete elôtt és alatt.

2008. december 2008. december 6-án több héten át tartó zavargások törtek ki 
Görögország-szerte, amikor egy megszorító intézkedések elleni 
demonstráció során két rendôr megölt egy 15 éves diákot,  
Alexandrosz Grigoropouloszt Athén központi Exarcheia ne-
gyedében. A gyilkosság után hatalmas tömegdemonstrációkra 
és zavargásokra került sor Thesszalonikiben és más görög váro-
sokban is.35 Szolidaritási tiltakozó megmozdulásokat tartottak 
a világ 70 nagyvárosában, többek között Londonban, Párizs-
ban, Brüsszelben, Rómában, Dublinban, Berlinben, Frankfurt-
ban, Madridban, Barcelonában, Amszterdamban, Hágában, 
Koppenhágában, Bordeaux-ban, Kölnben, Sevillában, Nico-
siában.36

Forrás: Saját szerkesztés a forrásként szolgáló könyv és újságcikkek, valamint az Euronews és a 
Wikipédia görög tiltakozásokról hírt adó honlapjainak adatai alapján.37

né h á n y k ö v e T k e z T e T é s

A megszorító intézkedések hívei szerint a kormányzati kiadások jelentôs 
csökkentése elsôsorban azzal fejti ki pozitív hatását, hogy megváltoztatja 
a jövôbeni várakozásokat a kormányzati kiadások és az adók alakulását 
illetôen, és ennek következtében ösztönözni fogja a magánszektor fo-
gyasztását és végsô soron a gazdaság bôvülését.38 Görögországban ezzel 
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szemben a megszorító intézkedések végzetesen felgyorsították a gazda-
ság zsugorodását, különösen azért, mert korábban a gazdasági növeke-
dés egyik fô motorja a háztartási fogyasztás volt. A GDP csökkenése hatá-
sára a hitelminôsítôk a GDP-arányos adósságállomány növekedése miatt 
leértékelték az ország hitelbesorolását, aminek a hatására jelentôsen 
megnôttek az adósságfinanszírozás költségei. Ráadásul a leértékelések 
miatt kitört pánik hatására a görögök kivették pénzüket a bankokból, és 
ennek következtében mintegy 40 milliárd euróval csökkent a pénzügyi 
tartalékok mértéke Görögországban. Az adósságállomány ugrásszerûen 
megnôtt költségeit újabb megszorító intézkedésekkel kívánták orvosol-
ni, aminek következményeként azonban tovább csökkent a gazdasági 
növekedés, és egyre inkább felgyorsult a görög gazdaság és társadalom 
összeomlása. Ma már nincs olyan szakértô, aki bármilyen kiutat látna 
ebbôl a helyzetbôl, sôt egyre többen vélik úgy, hogy Görögország és az 
eurózóna többi országa is jobban járt volna, ha egész egyszerûen hagy-
ják csôdbe menni, vagy inkább gazdaságélénkítésre használják fel azo-
kat a forrásokat, amelyeket eddig a görög csôd elkerülésére, elsôsorban 
a görög gazdaságot felelôtlenül finanszírozó külföldi bankok és pénz-
ügyi befektetôk megmentésére folyósítottak. Mindenesetre egyvalami 
egyértelmûvé vált: az EU/IMF/ECB trojka válságkezelési intézkedései 
nem megoldották, hanem elmélyítették a válságot, kudarcot vallottak.

Paul Krugman Nobel-díjas közgazdász szerint egy ország gazdasá-
ga egyáltalán nem úgy mûködik, mint egy otthoni háztartás. A gazda-
ságban ugyanis egy ember kiadásai a másiknak jövedelmet jelentenek. 
Amennyiben valaki korlátozza a kiadásait, akkor a gazdaság könnyen a 
takarékosság csapdájába eshet, aminek következményeként a recesszió 
elmélyülhet, és a GDP tovább csökkenhet.39

A megszorító programok ellentmondásos, kontraproduktív jellegére 
már több IMF-szakértô is rámutatott korábban, értékelve az IMF-prog-
ramok eredményességét. Legutóbb Olivier Blanchard és Daniel Leigh 
tanulmánya állapította meg azt, hogy a fiskális intézkedések hatásai a 
gazdasági növekedésre nézve jóval kedvezôtlenebbek voltak, mint azt a 
szakértôk eleve feltételezték. Vagyis a megszorító intézkedések jelentôs 
gazdasági visszaesést és munkanélküliség-növekedést eredményeztek az 
elemzôk várakozásai ellenére.40

Az elmúlt évek milliókat tettek munkanélkülivé, a keletkezett adós-
ságteher pedig évtizedekig nehezedik majd a tagállamok vállára. A válság 
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következtében a társadalmi kohézió megrekedt, ennek következtében 
naponta kíméletlenül szembesülünk az európai társadalom elôtt álló 
kihívásokkal. Idôközben azonban a világgazdaság tovább haladt elôre. 
Egész Európa jövôjét az fogja meghatározni, hogy most hogyan reagá-
lunk a történésekre. A válság egyre több embernek nyitotta fel a szemét: 
felismertük, hogy ha a szokásos, megszokott módon mûködünk tovább, 
akkor fokozatos hanyatlás vár ránk, és az új világrendben másodrendû 
tényezôvé válunk. Európa számára eljött az igazság pillanata, elérkezett 
az idô, hogy merészen és határozottan, és mindenekelôtt a tagállamok 
állampolgárainak érdekeit szem elôtt tartva lépjen fel. Ezért egyre töb-
ben azonosulnak azzal a nézettel, hogy az állami és a lakossági eladó-
sodás terheit a kirobbant pénzügyi és gazdasági válság fô felelôseire, 
a transznacionális bankokra kell hárítani, mégpedig globális adó for-
májában. A közgazdasági tudományos fórumoknak, akadémiai szintû 
vitáknak évtizedek óta központi jelentôségû témája volt az elmúlt évti-
zedek során gigantikus méretûre növekvô vállalatbirodalmak megadóz-
tatásának kérdése. A közteherviselésbôl egyre csekélyebb mértékben 
részesedô, privilégiumai révén az adózás alól világszerte sikerrel kibú-
vó pénzügyi szféra azonban mindeddig sikerrel meggátolta, hogy akár 
szakmai viták tárgyává váljon megadóztatásának kérdése. Ezért történel-
mi léptékû döntést hozott az Európai Unió gazdasági bizottsága, amikor 
2012. április 25-én döntött arról, hogy támogatja a pénzügyi tranzakciós 
adó bevezetését az Európai Unióban. Ezzel Európa vezetô politikusai 
is az úgynevezett unortodox gazdaságpolitika követôinek útjára léptek. 
Nagy reményekkel várjuk a folytatást annak érdekében, hogy Európa 
valóban megerôsödve kerüljön ki a pénzügyi és gazdasági válságból.

Európának ugyanis vissza kell térnie a helyes kerékvágásba, ahonnan 
évtizedekkel ezelôtt letért. A tagállamok állampolgárai érdekeinek ér-
vényesítése mindenféle jól hangzó globális célnál elôbbre való. Nem az 
Európai Egyesült Államokat kell megvalósítanunk, és nem elég kizáró-
lag a banki veszteségek kezelésére, a pénzpiacok egészségének helyreál-
lítására, fiskális célokra, az euróövezet erôs politikai koordinációjára, a 
válságból való sikeres kilábalásra összpontosítanunk. Ennél sokkal mesz-
szebbre kell tekintenünk, egy olyan Európai Közösséget kell tudnunk 
felépíteni, ahol minden európai állampolgár sokkal boldogabbnak és 
elégedettebbnek érezheti majd magát, mint manapság, sôt mint annak 
elôtte bármikor.
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közszolgáltatásokért 
State Responsibility for Public Energy 

Supply Services

Összefoglalás
A múlt évben írt tanulmányunkban a globalizálódó energetikai világ-
folyamatokba illesztve került elemzésre a rendszerváltozás utáni Ma-
gyarország energiapolitikája. Ebben a cikkben az elmúlt másfél év hazai 
eredményeit és a továbblépés lehetôségeit európai uniós és nagypoli-
tikai kitekintésben – az elsô Fidesz-kormány tevékenységére is visszate-
kintve – elemezzük.

Summary
Last year the author analysed Hungary’s energy policy after the change 
of regime in the context of the global processes of integration. In this  
article an analysis is given of the achievements of the past one and the 
half years and the opportunities of progress with an outlook to the Euro-
pean Union and global politics, including a reflection on the activities of 
the first Fidesz government. Járosi is a supporter of the new Hungarian 
“nation oriented” energy policy and gives some recommendations too.
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A folyóirat 2012. évi, 8. évfolyam 1–2. számában A nemzeti energiapolitika 
eredményei és esélyei címmel írt tanulmányunkban a globalizálódó ener-
getikai világfolyamatokba illesztve elemzésre került az Európai Unió, 
majd a rendszerváltozás utáni Magyarország energiapolitikája. A kéz-
irat leadásának idején, 2011 végén már kibontakozni látszott a második 
Fidesz-kormány gazdaság-, társadalom- és energiapolitikája. Ez utóbbit 
a cikkben a helyreállítás energiapolitikájának neveztük, amelynek kezdeti 
eredményei mellett az esélyeit latolgattuk.

Az ismertetett és a társulatunk által is javasolt1 nemzeti érdekû, fo-
gyasztóbarát energiapolitika elmúlt évi eredményei dühödt támadáso-
kat váltottak ki a globalizáció hazai támogatóiból, a „szociálliberális” 
ellenzékbôl. Különösen a rezsicsökkentés és az azt megalapozó állami 
szerepvállalás erôsítése került a támadások célkeresztjébe; a fô „vád” a 
„megalapozatlan rögtönzésben” foglalható össze. Ezért most az elmúlt 
másfél év eredményeit és a továbblépés lehetôségeit európai uniós és 
nagypolitikai kitekintésben – az elsô Fidesz-kormány tevékenységére is 
visszatekintve – elemezzük.

a fi D e s z (e n e r g i a)p o l i T i k a i  s T r a T é g i á j a , 
é s  a n n a k m e g ú j u l á s a

A rezsicsökkentéssel és a közszolgáltatások eszközeinek visszaszerzésére 
irányuló kormányzati politikával összefüggésben a szociálliberális ellen-
zék az átgondolatlan rögtönzés hamis vádját terjeszti. Érdemes ezért át-
tekinteni a kormány gazdaság- és társadalompolitikájának alapjait. Té-
mánknak megfelelôen elsôsorban az energiapolitikáról esik szó.

Magyarország a külföldi mûködô tôke beengedésével, a privatizáció 
alkalmazott formájával, a szocialista ipar gyors leépítésével, majd az EU-
hoz való kritika nélküli csatlakozással félgyarmati, kiszolgáltatott hely-
zetbe került. Reálbércsökkenés, a közszolgáltatások leépülése, romló 
életminôség, munkanélküliség, eladósodás és az állam meggyengülése 
következtében csôd közeli állapot alakult ki. 2010-re már társadalmi 
méretekben is nyilvánvalóvá vált, hogy a rendszerváltáskor választott út 
zsákutca. Módosításához – sok más mellett – az állam gazdaságpolitikai 
mozgásterének növelése vált szükségessé. Ennek egyik fontos eleme az 
elhibázott privatizáció korrigálása; fontos stratégiai cél lett a nemzetgaz-



205

Polgári Szemle · 9. évfolyam 1–2. szám

dasági szempontból kiemelkedô iparágak, így az energetika magánosí-
tásának visszafordítása, ehhez a hazai finanszírozás feltételeinek meg-
teremtése. Egyúttal az ezen a területen kialakult „energiaszegénység” 
mérséklése.

A Fidesz energiapolitikájának alapjai nem mai keletûek; könyvem-
ben2 részletesen ismertettem a Fidesz 1998-as energiapolitikáját, amely-
nek társulatunk tagjai is kidolgozói voltak. Ebbôl idézek.

„Nemzeti konszenzuson alapuló energiapolitika, állami szerepválla-
lással:

»A magyar gazdaság átmeneti viszonyai között fokozottan szükség 
van az állam szerepvállalására.«

»Az átalakulás terheit nem lehet kizárólag a lakosságra hárítani. Csak 
nemzeti konszenzuson alapuló átgondolt energiapolitika szolgálhatja 
az ország lakosságának érdekeit.«3

»Az állam a fogyasztó és a közjó érdekében vállal szerepet az energe-
tikai folyamatok szabályozásában és ellenôrzésében.«4

»Az uniós csatlakozási tárgyalások célja ma már az, hogy gazdasági 
érdekeink érvényesítése kerüljön középpontba.«5

A kormány »kidolgozza a hazai érdekeknek és az európai uniós csat-
lakozásnak legjobban megfelelô modellt a villamosenergia- és földgáz-
ellátásban«.

»A kormány felülvizsgálja az energetika intézményrendszerét. Lépé-
seket tesz a Magyar Energia Hivatal ellenôrzési függetlenségének nö-
velésére, szervezetének megerôsítésére. A Gazdasági Minisztériumban 
hatékony szervezetet hoz létre, az energiapolitika formálására.«6

A privatizáció leállítása, nemzeti villamos társaság létrehozása:
»Leállítjuk az energiaszektor privatizációját, annak érdekében, hogy 

a stratégiai energetikai cégek nemzeti tulajdonban maradhassanak: az 
MVM, a Paksi Atomerômû és az OVIT. Nemzeti Villamos Társaságot 
hozunk létre.«7

A közüzemi díjak emelésének korlátozása, a fogyasztók kiszolgálta-
tottságának felszámolása:

»A rossz privatizációs döntések árát az indokolatlanul magas ener-
giaárak formájában a polgárokkal fizettetik meg. Fel kell számolnunk a 
fogyasztók kiszolgáltatottságát.«8

»A közüzemi díjak emelkedésének korlátozása érdekében szigorú ár-
képzési szabályokat dolgozunk ki és kérünk számon a szolgáltatókon. Elin-
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dítjuk az energiaszektorban az árképzés és árszabályozás felülvizsgálatát.«9

»A villamosenergia-szolgáltatást közszolgáltatásnak tekintjük, amely-
re minden magyar állampolgár jogosult.«” 10

Sajnos az elsô Fidesz-kormány ezeket az ígéreteket nem valósította 
meg, folytatódott és kiteljesedett a neoliberális energiapolitika; ezt a 

fent említett könyv részletesen 
elemzi.11 Miközben alapvetôen 
megváltozott a villamosenergia-
ellátás jogi, szervezeti, technikai 
környezete, s általánossá vált a 
piaci mûködés, az ellenzékbe 
került Fidesz politikája fokoza-
tosan nemzeti irányúvá vált. Az 

energetikában a fordulópontot talán Orbán Viktornak az ún. luxusprofit 
elleni fellépése jelentette 2005 ôszén. A második Fidesz-kormány (ener-
gia)politikája a 2010. évi kormányra kerülés óta egyértelmûen nemzeti 
érdekûvé vált.

Most azonban sok szempontból eltérô és kedvezôtlenebb a helyzet, 
mint 1998-ban volt. A privatizáció és liberalizáció, valamint az ezt szen-
tesítô uniós csatlakozás következtében az új tagállamok érdekérvényesí-
tô képessége gyenge, nem hatékony. Az EU-bürokrácia mûködésével és 
terebélyesedésével az is világossá vált, hogy csupán szabályozási eszkö-
zökkel a fogyasztók védelme nem oldható meg. A piacgazdasági viszo-
nyok tiszteletben tartása mellett az állami, közösségi tulajdonosi jelenlét 
legalább részleges helyreállítása megkerülhetetlen.

Sokkal nehezebb az elrontott helyzet javítása, a helyreállítás, mint 
az uniós csatlakozás ürügyén ránk kényszerített viszonyok akkori mó-
dosítása lett volna. Ez valóban szabadságharc, sajnos megint a túlerôvel 
szemben. Világosan kell látni, hogy az energetika, bár jelentôs terület, 
de csak az egyik küzdôtér a nemzeti érdekek helyreállításáért vívott 
harcban. Teljesen új gazdaságpolitikára van szükség!

Ezt támasztja alá az a kormány gazdaságpolitikájáról szóló, figyelem-
re méltó elemzés12, amelyet a következôkben tartalmilag ismertetek. 
Eszerint a kormány a 2010-ben elnyert kétharmados felhatalmazását 
új rendszerváltás meghirdetésére használta. Az új cél 2010 májusától 
az lett, hogy az állam gazdaságpolitikai mozgásterét, intervenciós ere-
jét, amennyire csak lehet, növelni kell. Ezt pedig elsôsorban az adós-

…az állami, közösségi 

tulajdonosi jelenlét legalább 

részleges helyreállítása 

megkerülhetetlen.
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sághelyzet és másodsorban a költségvetés rendezése segíti. Az adósság-
rendezéshez három cél társult: a bruttó adósságállomány csökkentése, 
az adósságszerkezeten belül a devizaarány visszaszorítása, valamint a fi-
nanszírozó csoportok között a hazai megtakarítók szerepének erôsítése. 
Ezt a három célt kell támogatnia a jövedelempolitikának is. Az alapelv: 
azoknak a társadalmi csoportoknak, amelyek megtakarításra képesek, 
javítani kell a jövedelmi helyzetén, így azok a hazai finanszírozás po-
tenciális forrásává válhatnak. A progresszív személyi jövedelemadózás 
felszámolása segíti a megtakarításra képes csoportok jövedelmi helyze-
tét: 2012-ben majdnem 500 milliárd forint értékben nôtt a lakosság ke-
zében lévô állampapír-állomány. Az államkötvény-vásárláson reálhozam 
érhetô el, így a hazai megtakarítóknak nem éri meg az országból kivinni 
pluszjövedelmüket.

Ez a stratégia eddig alapvetôen jól mûködött. Az adósságstratégiával 
szinte egyenrangú prioritásként kezelik a költségvetési egyensúly mi-
elôbbi megteremtését. Ha kikerülünk a túlzottdeficit-eljárásból, akkor 
mûködésbe léphet az egész modell. Fentiekkel összhangban stratégiai 
cél lett a nemzetgazdasági szempontból fontos iparágak magánosításá-
nak visszafordítása, amely eredetileg az elsô Fidesz-kormány programjá-
ban is szerepelt.

a n e m z e T i  e n e r g i a p o l i T i k a a l a k í T á s á T 
a z eu k ö z p o n T i  a D m i n i s z T r á C i ó n e h e z í T i

Az elmúlt 20 év során kétértelmû helyzet alakult ki az Európai Unióban, 
különösen az új belépô kelet-közép-európai országok szempontjából. 
Európa egészére kiterjedôen biztosított a szabad mozgás, könnyített a 
munkavállalás és bizonyos szolgáltatások igénybevétele. Ugyanakkor a 
hibás gazdasági/pénzügyi döntések és politikai irányultság miatt egy-
részt tartós gazdasági válság alakult ki, másrészt számos eddig háttérben 
maradó probléma vált nyilvánvalóvá. Ezek közül kiemelkedik: a folya-
matosan romló cserearány a kevésbé fejlett tagországok kárára, súlyos 
társadalmi-kulturális válság, amely rámutat arra, hogy fejlôdés helyett 
inkább a leépülés jellemzô az Unióra, végül az európai vezetô elit hite-
lességének romlása, tekintélyi válsága.

A helyzetet súlyosbítja az adminisztratív funkciókat ellátó brüsszeli bi-
zottság folytonos törekvése, mely erôfölényes helyzeteket próbál kialakí-
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tani, és bizonyos megoldásokat akar ráerôszakolni a tagállamokra. A biro-
dalmi ambíciókkal rendelkezô apparátus szakmai és demokráciadeficitje 
szembetûnô. A problémákra adott válaszok többségükben nem a valóság 
reális felmérésén alapulnak, hanem erôsen ideologikus alapon meghatá-
rozott célok kitûzését jelentik. A megoldások végigviteléhez szükséges esz-
közöket az arra alkalmatlan központi adminisztráció súlyának növelésével 
és általában hatalomkoncentrációs törekvésekkel próbálja biztosítani.

A kormány mozgásterét az ellentmondásos uniós jogrendszer és az 
ennek alapján kialakuló gyakorlat az energetika tekintetében is korlá-
tozza. Az uniós jogrend eltörölte a közösségi érdeket megjelenítô „köz-
szolgáltatások” kategóriáját, az ún. „egyetemes szolgáltatás” tartalmában 
nem helyettesíti azt. Az uniós jog a piac kizárólagosságát favorizálja, ami 
végeredményben a nagy multinacionális cégeknek kedvez. A késôbb 
belépôk alig tudják érdekeiket megjeleníteni. Súlyosbítja a helyzetet, 
hogy az EU irányító apparátusa nem következetesen piacpárti. Politikai 
nyomásoknak engedve esetenként „felülírja” a piacgazdasági elveket is. 
Jó példa erre a megújuló energiatermelés elvtelen, szélsôséges támoga-
tása, amelyet a következôkben részletesebben is elemzünk.

ak T u á l i s  g o n D: 
a z u n i ó s v i l l a m o s e n e r g i a -p i a C é s  a  m e g ú j u l ó k

Bár az uniós energetikai célkitûzések között a szén-dioxid-kibocsátás 
20 százalékos csökkentése és a megújulók részarányának 20 százalékra 
növelése szakmailag nem megalapozott, azok teljesítése, majd túlteljesí-
tése érdekében a villamosenergia-iparágban is igen erôs a motiváció (a 
„karbonmentes ellátás” megvalósítása). Megjelent a túlzó igény az ún. 
megújuló energiaforrások bármi áron történô felhasználására a villa-
mosenergia-termelésben, figyelmen kívül hagyva a szolgáltatási árakat, 
illetve a költségvetési terheket jelentôsen befolyásoló gazdasági szem-
pontokat. Ezzel párhuzamosan a korábban „mindenható piac” és annak 
szempontjai szinte szóba sem kerülnek.

A jelenleg meghatározóan fejlesztett és alkalmazott szél- és naperômû-
technológiák az alacsony felületegységre esô energiasûrûség (szél és 
napsugárzás) miatt igen nagy területet foglalnak el. Telepítésük gyak-
ran a fogyasztói központoktól távol valósul meg. Az energiaforrás ren-
delkezésre állásának természetébôl adódóan a beépített névleges kapa-
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citás maximális kihasználhatósága éves szinten csupán 10–25% között 
van. Az ellátásbiztonság szempontjából ezek a berendezések gyakorla-
tilag értékelhetetlenek. Egy bizonyos határon túl beépítésük jelentôs 
tartalékkapacitásokat igényel. Mivel gazdaságosságuk meg sem közelíti a ha-
gyományos energiaforrásokét, jelentôs támogatásra szorulnak. Ez vonatkozik 
az egyszeri beruházásokra, továbbá folyamatosan az üzemeltetésre és a 
piacra lépésre. Ez utóbbiak a termelt energia feltétel nélküli kötelezô 
átvételében nyilvánulnak meg.

A fogyasztási igények telítettsége és az utóbbi évtizedben elhatalma-
sodó gazdasági válság, valamint az egyre hatékonyabb energiatakaré-
kosság miatt számottevô villamosenergiaigény-növekedés nem valósult 
meg, illetôleg a jövôben sem várható. A támogatások miatt a piaci hatá-
soknak ki nem tett megújuló energiák tehát szûkítik a villamosenergia-
piacot, esnek a nagykereskedelmi árak (miközben persze a végfogyasz-
tói árakat a megújulók támogatása növeli!), számos berendezés relatíve 
gazdaságtalanná válik. Mivel a piaci szereplôk közül senkinek sincs ellátási 
kötelezettsége, ez arra ösztönzi a termelôket, hogy „gazdaságtalanná” váló ter-
melôegységeiket kivonják a piacról. Ez helyenként a szükséges szint alá csök-
kenti a rendelkezésre álló kapacitást.

A megújulók terjedésével ugyanakkor növekszik az igény azok spon-
tán visszaterhelôdése esetén a kapacitáspótlásra, illetôleg a szabályozási 
funkciók ellátására. Ezzel az ellátásbiztonság csökken: részben a rend-
szerben meglévô tartalékok lesznek kisebbek, részben a szabályozási 
kapacitás szûkül. A nagykereskedelmi árak csökkenése, illetôleg tartó-
san alacsony szintje a szükségessé váló új termelôegységekbe történô 
befektetési hajlandóságot is mérsékli, hiszen növekednek a megtérülés 
kockázatai, emelkednek a szükséges hitel költségei.

A megújuló forrásokat használó erômûveket kiegészítô, illetôleg he-
lyettesítô hagyományos erômûvek kapacitásának csökkenésével növek-
szik a hálózatok szerepe, hiszen a fogyasztók és források közötti ener-
giaátvitel mennyisége és az átvitel komplexitása megnô. Ez jelentôs 
hálózati beruházások igényét generálja, amire szintén nincs kellô mo-
tiváció a befektetôknél. Amennyiben mégis külsô ösztönzésre megvaló-
sulnak ezek a beruházások, az természetesen növeli a végfelhasználói 
villamosenergia-árat, hasonlóan az önmagában gazdaságtalan megúju-
lóenergia-termelés kényszerû támogatásához.

Végeredményben a helyzet oda vezet, hogy a piaci ellátás bevezetésének 
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alapvetô célkitûzései (a verseny árcsökkentô hatása, a piaci nyereség által 
ösztönzött kapacitásberuházások elegendô, de minimális szintje stb.) 
nemcsak hogy nem valósulnak meg, hanem ellentétes irányú folyamatok indul-
nak be!

Az ésszerûség irányába tett minimális lépés lenne, ha a megújuló for-
rások értékelése is a piacon keresztül történne, és a költségeik között 
megjelennének azok az általuk okozott pénzügyi terhek is, melyeket ma 
még mások kényszerülnek fedezni (externális költségek). A korlátlan 
megújulóenergia-beruházásoknak ma már ellátásbiztonsági következ-
ménye is van. Például az elégtelen német hálózat helyett a szomszédok 
(Lengyelország és Csehország) kényszerülnek kisegíteni a németeket 
az északi szélerômûveik termelésének délre szállításában, ami a többlet-
költségek mellett helyi túlterhelôdéseket, védelmi mûködéseket is ered-
ményez. Hasonlóan veszélyeket rejt a mezôgazdasági biomassza-alapú 
energiatermelés határtalan erôltetése, ami az élelmiszer-termelést ve-
szélyeztetheti, a világpiaci árakat növelheti.

eg y l e h e T s é g e s k i T ö r é s: 
k e l e T-k ö z é p-e u r ó p a i  u n i ó s e g y ü T T m û k ö D é s

Csak mostanában kezd világossá válni a közös fellépés szükségessége. 
Ezért tekintsük át a kelet-közép-európai uniós együttmûködés lehetôsé-
geit az energetikában.13 Az adott helyzetben a kisebb tagországok eleve 
hátrányban vannak, ezért nyilvánvaló megoldásnak mutatkozik erôik 
egyesítése és közös fellépésük. Kedvezô körülmény, hogy Kelet-Közép-
Európában formálisan adott egy ilyen kiinduló struktúra, de igazi le-
hetôségei még kihasználatlanok. Ez a „Visegrádi országok” csoportosu-
lása, melyek közé Csehország, Lengyelország, Magyarország és Szlovákia 
tartozik, s további országokkal (pl. Románia) lenne bôvíthetô.

Az együttmûködés elônye, hogy ezen országok együttes lakosságszá-
ma összemérhetô a nagyobb tagállamokéval. Történelmük, kultúrájuk, 
nemzeti emlékezetük sok szempontból hasonló. Ennek következtében 
a hétköznapi emberek gondolkodásmódjában, reakcióiban is jelentôs 
hasonlóság érhetô tetten. Viszonylag könnyen találhatók közös érté-
kek, és a gondok is hasonlóak. Elôny, hogy a tagországok szomszédo-
sak. Az Európai Unió problémáinak megoldása során esély van a közös 
érdekû „külön elbírálásra”, valamint jó terepe nyílik a kölcsönös segít-
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ségnyújtásnak.
Az együttmûködés hátrányának tekinthetô, hogy ezen országok kö-

zött hagyományos a vetélkedés, problémáik kivetítése a szomszédokra. 
Évszázados törekvés tapasztalható a különutas megoldások kedvelésére 
annak ellenére, hogy ezek hosszabb távon semmilyen elônyt nem biz-
tosítottak. A Visegrádi országok együttmûködésének erôsítése a többi 
EU-tagállamban negatív reakciókat válthat ki. Egyrészt a többek számá-
ra elônyös megosztottságunk csökkenhet, másrészt úgy érezhetik, hogy 
fellépésünk az Unióban meglévô hatalomkoncentrációs törekvéseket 
gyengítheti.

Az eddigi együttmûködés talán legsikeresebb területe az energeti-
ka. A Visegrádi országok villamos társaságai már 1992-ben létrehozták 
a nyugat-európai villamosenergia-rendszerhez történô közös csatlako-
zást elôkészítô CENTREL nevû tömörülést, amely az egyik technikai 
megalapozása volt az uniós csatlakozásnak. A Visegrádi országok közös 
energetikai céljait a kelet-közép-európai regionalitás keretében kellene 
érvényesíteni. Kiemelt feladat lehetne az Unió energiapolitikájának kö-
zös érdekû befolyásolása: például az irracionális energetikai célok elleni 
közös fellépés. Kompromisszumokat kellene kezdeményezni és elérni 
az EU-szabályozásban. Az energetikai versenypolitikát és a piacszabályo-
zást úgy kellene demokratizálni, hogy ezek csak a tagállamok egyhangú 
szavazatával léphessenek hatályba, illetve lehetôvé kell tenni, hogy a tag-
országok kimaradjanak a számukra hátrányos belsô piaci szabályozásból 
stb. Néhány megoldandó gyakorlati probléma és lehetôség:

Ellátásbiztonság. Az Unió deklarációiban a tagállamok közti szolida-
ritásban látja az ellátásbiztonság szavatolásának legfontosabb eszközét, 
másfelôl viszont nem óhajt beavatkozni abba, hogy az egyes országok 
milyen forrásokból szerezzék be az energiát. Itt érhetô tetten az uniós 
energiapolitika egyik alapvetô ellentmondása. Ha az energiaellátás bizton-
sága nemzeti hatáskör/kormányzati felelôsség, akkor az energiapolitikára nem 
szabadna ráhúzni a „neoliberális piaci kényszerzubbonyt”.

Az utóbbi idôben hangsúlyosabban merült fel az „európai érdekû” 
energetikai infrastruktúra létrehozása, de elsôsorban csak a piacosított 
villamosenergia-ellátásban. Pedig az ellátásbiztonságot – a szolidaritás 
jegyében – az Uniónak elsôsorban az import primer energiahordozók 
közös biztosításával (piacával) kellene elôsegíteni. Ezzel szemben a né-
metek – az európai szolidaritást semmibe véve – Közép-Európát meg-
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kerülve külön vezetéket építettek az Északi-tenger alatt: a legnagyobb 
kelet–nyugati gázvezeték Lengyelországot megkerülve Oroszország és 
Németország között létesült. Máig alig vannak közös európai érdekû 
primer energetikai beruházások.

Az atomenergia uniós megítélése irracionális elemekkel terhelt.  
A Visegrádi országok nem mond-
hatnak le az atomenergiáról. A 
közös fellépés jó példája, hogy 
az államfôk 2011. évi, jubileumi 
csúcstalálkozóján a résztvevôk 
arra a megállapításra jutottak, 
hogy országaikban az atomener-

gia békés felhasználásának nincs alternatívája. A már több évtizedes si-
keres együttmûködés további folytatására nagy lehetôségeink vannak.

Helyi energiatermelési lehetôségek. Fontos együttmûködési lehetôség 
az irracionális mértékû európai célkitûzések erôltetése helyett a helyi 
energiatermelési lehetôségek kihasználásának (mindenekelôtt nuk-
leáris és szénbázisú villamosenergia-termelés) koordinálása, közös fel-
lépés az érdekükben, üzemeltetési, kutatási, fejlesztési, eszközgyártási 
együttmûködések. A nem hagyományos földgáz- (palagáz-) készletek 
kiaknázásának tilalmával felérô szigorú szabályozást javasol az a tanul-
mány, amely az Európai Bizottság megrendelésére készült, és alapjául 
szolgálhat a 2013-ban meghozandó döntésnek. A közvetlenül érdekelt 
országok, így Lengyelország és hazánk is jelentôs palagázkészlettel ren-
delkezik, létérdekünk lehet ez az energiaforrás, ami csökkentené az 
EU-n kívüli gázszállításoktól való függést.

Európa gázellátásának legfôbb iránya az Oroszországból származó 
földgáz. Részben technikai, részben pénzügyi és politikai zavarok miatt 
komoly esélye van annak, hogy ez az ellátás idôlegesen hiányt szenved. 
Ennek kivédésére több kezdeményezés, beruházás van folyamatban.  
A leghatékonyabb nemzeti eszköznek a különféle minôsítésû gáztároló 
kapacitások látszanak. A gáztároló kapacitások eddigi kialakításában és 
üzemeltetésében meghatározó szerepe van Magyarországnak. A bizton-
ság jelentôsen növelhetô lenne, ha a Visegrádi országokban meglévô 
tárolókapacitások és a Magyarországhoz kapcsolódó tárolási infrastruk-
túra összehangoltan, egységes irányítás alatt mûködne.

A kétszintû EU kialakulása és az utóbbi idôben propagált „Európai 

Az atomenergia uniós 

megítélése irracionális 

elemekkel terhelt.
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Egyesült Államok” eszméje egyaránt arra figyelmeztetnek, hogy a kelet-
közép-európai regionalitás erôsítése kiemelkedô jelentôségû feladat az 
energetikában is. Világosan kell látni azonban, hogy az energetikában 
is csak a nagypolitikában kiharcolt mozgástér növelése biztosíthat elô-
relépést. Biztató, hogy az érintett országok külpolitikájában megjelent 
ez az elem.

a m a g y a r e n e r g i a p o l i T i k a i  i r á n y v á l T á s e D D i g i  e r e D m é n y e i 
é s  T o v á b b i  l e h e T ô s é g e i

Politikai akarat szerepe. Jól érzékelhetô, hogy az állam nem teljesen esz-
köztelen, mindig van mozgástér, de politikai akarat kell a jó irányú vál-
tozásokhoz. Most a kormányzat felelôsségét – szemben a korábbi liberá-
lis kormányzatokkal – a közösség érdekében érvényesíti. Igen ám, csak 
mindez olyan állapotban történik, amikor nagyon nehéz helyzetben 
van az ország mind anyagilag, mind pedig a rengeteg külsô támadás mi-
att. Hiszen ahhoz, hogy változtassunk, különösen a nagy rendszereknél, 
és föllépjünk a fogyasztók érdekében, az más érdekeket sért, azoknak 
az érdekét, akik eddig a nyertesei voltak ennek a piacnak. Ezért van a 
nagy fölzúdulás. Ennek ellenére, mivel befektetéseik sokszorosan meg-
térültek, a befektetôk most már nem tanúsítanak olyan nagy ellenál-
lást, hogyha ez kikerül az ô tulajdonukból. Ez egy elég fontos tényezô.  
A gazdasági miniszter világossá tette,14 hogy a magyar állam és a magyar 
állami vállalati kör visszavásárolná azokat a monopolterületeket, ame-
lyeken, azt gondoljuk, nem kell nemhogy monopolprofitokat elérni, 
profitot magában sem, vagy csak minimális mértékben.

Az új politikai megközelítés. A legfontosabb változás a politikai filozófia te-
rületén történt, a kormány szakított azzal a neoliberális doktrínával, hogy 
a piac majd mindent megold. Felülvizsgálta a szabadpiaci rendszer kizá-
rólagos alkalmazását az energetikában. Nemzeti érdekû energiapolitikát 
valósít meg. Ennek jegyében az ország valós teherbíró képességét igyek-
szik figyelembe venni, az erôforrásaink reális, közösségi érdekû hasznosí-
tására törekszik. Felismerte, hogy piacgazdasági viszonyok között csupán 
szabályozási eszközökkel nem lehet eredményesen érvényesíteni a közös-
ségi érdeket, elengedhetetlen az aktív tulajdonosi piaci jelenlét is.

A külpolitika az energetika szolgálatában. Az energiapolitikai változáso-
kat a kormányzat a külpolitikai erôtér lehetôségeinek figyelembevéte-
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lével és lehetô bôvítésével igyekszik megalapozni. A kormány külpoliti-
kájában bekövetkezett változás: a „keleti fordulat” és a „Nyugathoz való 
hûség” energiapolitikai szempontból is üdvözlendô. Az energetikában 
is fontos elôrelépés a keletre való nyitás és a közép-kelet-európai regio-
nalitás erôsítése. Az utóbbiról már a cikk elsô részében volt szó.

Az állam lehet jó tulajdonos. Az energiaipari privatizáció egyik hamis 
liberális jelszava volt, hogy az állam nem jó tulajdonos. A rossz állam az 
tényleg rossz tulajdonos, de a jó állam az lehet jó tulajdonos. A villamos-
energia-iparban gyakorlatilag két társaság nem került privatizálásra: az 
egyik a Paksi Atomerômû – jórészt ezért lehet most a lakossági áram ára 
annyi, amennyi, és nem sokkal több –, a másik az átviteli hálózat, amely 
állami közösségi tulajdonban maradt. Az átviteli hálózat töretlenül fejlô-
dött, ma világszínvonalú, és ennek köszönhetô az, hogy miközben Nyu-
gat-Európában és a tengerentúlon is a liberalizáció következményeként 
hatalmas áramkimaradások voltak, nálunk nem volt. Egyetlen számotte-
vô korlátozás sem volt, s ez – az itt dolgozó jó magyar szakembereknek 
és felelôs vezetôknek a munkája mellett – elsôsorban annak tudható, 
hogy igenis volt fejlesztés, beruházás. Tehát nem igaz, hogy az állam 
nem tud beruházni, és nem tudja megteremteni a közszolgáltatások fel-
tételeit. Ennélfogva természetesen az is hamis propaganda, hogy akkor 
majd elalszik a villany, hogyha a villamosenergia-rendszert nem a privát 
befektetôk üzemeltetik.

A közszolgáltatásban meghatározó eszközök visszaszerzése. A kormány küz-
delmei és eredményei közül stratégiailag pozitív értelemben kiemel-
kednek a nemzeti vagyon növelésére vonatkozó kormányzati cselekvé-
sek. A nemzeti vagyonról szóló törvény régi mulasztást pótolt, mivel a „rabló 
privatizációt” végrehajtó kormányzatokat annak idején sajnos nem kor-
látozta semmi a nemzeti tulajdon, közte az energetikai vagyon elkótya-
vetyélésében. Leállításra került az energiaprivatizáció minden formája. 
Megkezdôdött a közmûrendszerek, a megmaradt vezetékesenergia-
rendszerek közösségi tulajdonának helyreállítása, visszaszerzése, egyes 
területeken annak növelése.

Az energiaprivatizáció megvalósult formájának nem voltak sem szak-
mai, sem gazdasági indokai. Ez politikai döntés volt, a globalizáció ki-
terjesztése Magyarországra, az energetikai vagyon és a piacok megszer-
zése. Itt egy „rabló privatizációról” van szó, hiszen annak idején bagóért 
vásárolták meg, és azóta hatalmas nyereségeket vittek ki az országból. 



215

Polgári Szemle · 9. évfolyam 1–2. szám

Az összes bajnak, ami az energetikában van, ez a gyökere! A baj azzal 
kezdôdött, hogy a privatizációval egyidejûleg – amikor még nem volt 
piaci mûködés, hanem regulált árak mûködtek a teljes vertikumban – a 
kormány rendeletben vállalt felelôsséget egy 8 százalékos eszközarányos 
nyereség biztosítására, amely aztán ténylegesen a privatizált áramszol-
gáltatóknál a 20 százalékot, az erômûveknél a 25 százalékot is meghalad-
ta úgy, hogy abból a fogyasztók egyáltalán nem részesülhettek. Ennek 
következtében mára több mint háromszorosan megtérült ez a befekte-
tés. Tehát a „szegény befektetôk” siratása a médiában mûkönnyekkel 
történik. Ezt a káros folyamatot törte meg a kormányzatnak a közszol-
gáltatások visszaszerzésére vonatkozó stratégiája.

Ezt a folyamatot elôsegíti, hogy a nagy német energiavállalatok 
egyértelmûen csökkentik kitettségüket Kelet-Közép-Európában.15 Az 
irány láthatóan Európából kifelé mutat: fôként Ázsiában, az Egyesült 
Államokban és Dél-Amerikában látnak jó növekedési lehetôségeket.  
A fukusimai nukleáris balesetet követô politikai fordulat ugyanis megle-
hetôsen érzékenyen érintette a nukleárisenergia-termelésben érdekelt 
német társaságok eredménytermelô képességét, amelyek a válságból 
fakadóan egyébként is romló teljesítménnyel voltak kénytelenek szem-
benézni. A megváltozott piaci környezet és az európai gazdasági válság 
elhúzódása egyaránt a német „energiamamutok” stratégiájának felül-
vizsgálatát kényszerítette ki. A megváltozott gazdasági viszonyok mellett 
a kelet-közép-európai régió már korántsem mutat olyan kedvezô lehetô-
séget a nyugat-európai vállalatok számára, mint korábban.

Állami szerepvállalás a nemzetközi földgázszállításban. A nemzeti ener-
getikai tulajdon erôsítése szempontjából kiemelkedô jelentôségû a 
legjelentôsebb primer energiaforráshoz kapcsolódó földgázrendszer 
visszaszerzése, ami a Mol-részvények visszavásárlásával kezdôdött. Az 
MVM Zrt. építi a Déli Áramlat gázvezeték hazai szakaszát. Az Orosz-
országból a Fekete-tengeren, Bulgárián és Szerbián át Magyarországra 
érkezô gázvezeték magyarországi szakaszáról szóló részvényesi megál-
lapodást 2012 ôszén írták alá Budapesten. Megalakult az MVM Zrt. és 
az orosz Gazprom közös vállalata, a Déli Áramlat Magyarország Zrt.; a 
kormány kiemelt beruházássá nyilvánította a projektet. Az MVM Zrt. 
építi a magyar–szlovák gázösszeköttetést is. Az E.ON üzletrészeinek 
visszaszerzésével elkezdôdött a nemzeti villamosenergia- és gázvagyon, 
valamint -nagykereskedelem integrálása. Az állami MVM-nek a tranz-
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akcióval jelentôsen bôvül a gázpiaci jelenléte, hiszen a társaság eddigi 
kiskereskedelmi tevékenysége így kiegészül a nagykereskedelemmel is, 
ezáltal erôsítve az állami befolyást ebben az energetikai szegmensben.  
A nemzeti tulajdonba kerülô gáztározókkal Magyarország energiaszállí-
tási központként mûködhet majd a kelet-közép-európai régióban.

A hazai energiaellátásban a 
földgáz döntô tényezô. A föld-
gáznak mintegy felét közvetlenül 
a lakosság fogyasztja el, egyötö-
dét villamosenergia-termelésre 
fordítják, 17 százalék pedig a 
fûtômûveken keresztül távfûtésre 

fordítódik. Most a 2015-ig szóló orosz hosszú távú gázimportszerzôdés 
újratárgyalása is a közösség érdekeit képviselô állam kezébe kerül. Így 
növekszik az esélye annak, hogy egy kedvezôbb alkupozíció alakuljon ki 
a Gazprommal, hiszen tudjuk, hogy jelenleg is többet fizetünk a gázért 
az európai átlagnál. A jövôben az állam a nagykereskedelmen keresztül 
is kézben tarthatja a gáz árát.

Erômûépítés. Az energetikai fejlesztések között kiemelkedô szere-
pe van az erômûépítésnek. A gázfelhasználás túlsúlyának csökkentése 
a villamosenergia-termelésben csak hosszabb távon, lehetôleg a hazai 
energiaforrásokra támaszkodva lehetséges. A villamosenergia-termelés-
ben ezért növelni kell az atomenergia és a hazai lignit felhasználásának 
arányát. Az állami tulajdonú MVM Zrt. – a meglévô blokkok élettartam-
növelése mellett – megkezdte a Paksi Atomerômû bôvítésének elôké-
szítését. A kormány 2012 júniusában nyilvánította kiemelt beruházássá 
a Paksi Atomerômû bôvítését. Emellett létrehozta a Nukleáris Energia 
Kormánybizottságot, illetve meghatározta azokat a feladatokat, amelyek 
végrehajtását követôen megalapozott döntés hozható arról, hogy a bô-
vítéshez milyen lépések szükségesek. Közeljövôben várható a beszállítói 
tender kibocsátása. Ugyanakkor sajnos a mátrai ligniterômûves fejlesz-
tés elôkészítése halasztásra került.

Az erômû-építési szükségleteket a Nemzeti Energiastratégia kidol-
gozását vezetô Bencsik János elemzését is felhasználva16 tekintjük át. 
Erômûparkunk állandó teljesítôképesség-hiánya – az öregedô és ala-
csony hatásfokú blokkok versenyképességének romlása és piacról tör-
ténô kivonása okán – látványosan növekszik. Figyelmeztetô jel, hogy a 

Erômûparkunk állandó 

teljesítôképesség-hiánya … 

látványosan növekszik.
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hazai termelés csökken. Nem elhanyagolható tény, hogy az idôjárásfüg-
gô megújuló technológiák okozta változó hiány is számottevô, és en-
nek növekedése várható. Ezért 2020-ig mintegy 2700 MW állandó hi-
ány „kiváltása” szükséges piacra jutni képes berendezésekkel, és 2020 
és 2030 között várhatóan további kapacitások belépése szükséges a di-
namikus piaci egyensúly érdekében. Miután a jövôben csekély mértékû 
igénynövekedéssel számolhatunk, hatékony piaci mûködés esetén az 
import átmenetileg biztosítani képes a hazai piac kiszolgálását. Az évti-
zed második felében ugyanakkor a szabályozási piac árainak alakulása 
függvényében célszerû lehet jól szabályozható, szakaszos üzemre képes, 
kevés technikai korláttal rendelkezô erômûvek belépése: ezek elsôsor-
ban gázerômûvek lehetnek. 2020-ig emellett 450–500 MW megújuló 
alapú „zöld” kiserômû belépése lehetséges, ha gazdaságosságuk és az 
ország teherbíró képessége lehetôvé teszi azt. 2020 után kerülhet sor 
az 1600–2000 MW teljesítményû atomerômûblokk(ok) és 600–800 MW 
teljesítményû ligniterômû, valamint esetleg további 1000–1200 MW 
megújulóenergia-kapacitás installálására. Ebben az esetben megvalósul 
a Nemzeti Energiastratégiában megfogalmazott, „atom–szén–megújuló” 
erômû-fejlesztési keretforgatókönyv.

Az energiaszegénység mérséklését szolgáló árpolitika. A gáz-, a villany- és a 
távhôellátás területén az uniós szabályozás adta lehetôségeken belül a 
kormány bevezette a hatósági ármegállapítást. Elôször csak befagyasztot-
ták a fogyasztói energiaárakat, majd 2013. január 1-jén 10%-os árcsök-
kentést hajtottak végre. Ezzel, valamint a magán- és külföldi tulajdonú 
energiaszolgáltatók megadóztatásával a korábbi extraprofit egy részét 
visszajuttatták a fogyasztóknak; egyúttal mérsékelték az energiaszegény-
séget. Ehhez kapcsolódik az energetikai támogatáspolitika módosítása, 
az a helyes kormányzati taktika, amely az EU által erôltetett árdrágító 
megújulóenergia-termelés támogatását halogatja, s helyette a lakosság 
terheit csökkenti. Ennek keretében a szélerômûvek támogatását meg-
szüntették.

Rezsicsökkentés. Orbán Viktor miniszterelnök 2012 júliusában beszélt 
elôször a nonprofit energiaszolgáltatás lehetôségérôl.17 Az extraprofit 
mérséklését már 2005-ben felvetette. Most került abba a helyzetbe, hogy 
megvalósítsa. Bencsik János szerint18-19 „a következô évtized egyik legna-
gyobb megoldandó társadalmi és gazdasági kérdésérôl van szó, mert a 
tôkés társaságok által gyakorolt természeti erôforrások feletti ellenôr-



218

Járosi Márton – Az állam felelõsségvállalása az energia közszolgáltatásokért 

zés mára oly mértékû monopolhelyzetet alakított ki, mely a tôke pro fit-
éhsége miatt nem teszi lehetôvé a természeti és társadalmi [...] erôfor-
rás-gyarapító rendszerek megújulását”. A volt energetikai államtitkár, 
aki a Nemzeti Energiastratégia kidolgozását irányította, az alábbiakat 
nyilatkozta: „Három esztendôvel ezelôtt kerültek azonosításra a magyar 
energiagazdálkodás legmarkánsabb gondjai. Az akkori megállapítások 
közé tartozott, hogy veszített súlyából az energiaellátás közszolgáltatási 
jellege, [...] miközben a közösségi tulajdon mértéke nagyon alacsony 
szintre csökkent.” Szerinte az államnak – annak érdekében, hogy csök-
kenthesse a fogyasztók kiszolgáltatottságát – növelnie kell szabályozá-
si erejét és a közösségi tulajdonlás és befolyásolás mértékét. Úgy látja, 
hogy ez valóban háborúként is felfogható, mert a tôkeérdekeket a közjó 
érvényesülésének határáig vissza kell szorítani. Mindez rávilágít a probléma 
gyökerére: a kibontakozó globális erôforrásválság alapvetôen formálja 
át az energiapiacokon az állam és a piac eddigi viszonyát.20 Egy profitori-
entált piaci szereplô számára értelmezhetetlen a szociális gondoskodás, 
míg egy felelôs kormányzat számára létkérdés.

Ide kívánkozik Csaba László nyilatkozata: „…nem tegnap óta ismert, 
hogy az energiaszektor áraiban jelentôs tartalékok vannak, ez azért 
többször, több mindenkinek eszébe jutott, hát most eljött az a pilla-
nat, amikor azt gondolják, hogy az nagyon rossz lenne, ha Magyaror-
szág pusztán az inflációjával emelkedne ki az európai uniós tagállamok 
között, hogy lehet, hogy most jött el az ideje annak, hogy egy árcsök-
kentést hajtsanak végre, mert egyébként a reálbérek, és különösen a 
reálnyugdíjaknak a növekedését nagyon nehéz biztosítani.”21

Szociális tarifa. Az árcsökkentés módot ad arra is, hogy egy jó tarifa 
alkalmazásával kikényszerítsük a társadalmi szolidaritást.22 Ez a szociá-
lis tarifa abból az egyszerû ténybôl indul ki, hogy a társadalmilag mi-
nimálisan szükséges energiaigény jól definiálható, másrészt a családok 
energiafogyasztása elég jó arányosságot mutat vagyoni helyzetükkel, jö-
vedelmi viszonyukkal, vagyis a szegényebb családok kevesebbet fogyasz-
tanak energiából is, a gazdagabbak többet. A rászorulók a minimálisan 
szükséges energiaigényüket számukra még elfogadható áron kapják, a 
hiányzó bevételt a többi fogyasztó fedezi saját fogyasztása arányában.  
A nagycsaládosok, bár sajnos szegények, de sokat fogyasztanak. Ezt a 
korrekciót viszonylag könnyen meg lehet oldani.

Erre a rendszerre akkor lehet a leginkább áttérni, amikor az átlag-
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ár is csökken. A legnehezebb helyzetben élôk még jobban járnak, és a 
gazdagok meg kevésbé fizetnek többet. Ezzel a lehetôséggel most élni 
kellene, és ki kellene fogni a rosszindulatú ellenzôk vitorlájából is a sze-
let, akik azzal riogatják a népet, hogy megint a gazdagokat támogatják. 
A miniszterelnök szerint elôször az általános árszintet kell leverni, és 
utána lehet finomítani a rendszert. Ezt mielôbb meg kellene tenni.

Energetikai fogyasztóvédelem. A rezsicsökkentés kapcsán ismételten 
elôtérbe került a privatizáció és liberalizáció következtében csaknem 
teljesen megszûnt energiapiaci fogyasztóvédelem. A fogyasztók ki-
szolgáltatottak a „közmûszolgáltatók” erôfölényének. A mai privát 
közmûszolgáltatóknak csak a nevében maradt meg a közmû szó, tevé-
kenységük azonban nem a közérdek szolgálata, hanem a profitszerzés. 
Nincs ellátási felelôsségük, egyetlen céljuk a profitnövelés.

Az uniós szabályozás eltörölte a közösségi érdeket megjelenítô köz-
szolgáltatási kategóriát. Hamis jelszavakkal (átláthatóság) áttekinthetet-
lenné tették a számlázást. Megszüntették a fogyasztó közeli ügyfélszol-
gálatokat, kirendeltségeket. Helyettük személytelen, olcsó elektronikus 
„ügyfélszolgálatokat” alakítottak ki. A tisztességes mérôóra-leolvasási 
rendszereket megszüntették, újabban „okos mérôkkel” szédítik a köz-
véleményt. Mindezek hatalmas profitnövekedést jelentettek a szolgál-
tatóknak, de az ebbôl eredô hasznot elfelejtették a fogyasztói árakban 
érvényesíteni. Közben folyik az áramlopás-propaganda. Naponta olvas-
hatunk az árammérôk manipulálásáról, a hibás számlázásokról. Valódi 
fogyasztóvédelem pedig nincs.

Évek óta javasoljuk energiatörvényben szabályozott, a költségvetés által 
finanszírozott, háromoldalú (szolgáltató, fogyasztó, állam) független fo-
gyasztóvédelmi szervezet felállítását és mûködtetését.23 Ennek ugyanis 
komoly költségei vannak. Olyan bonyolult rendszerek alakultak ki, ame-
lyekben a szolgáltatókkal csak megfelelô szakmai és jogi felkészültségû 
fogyasztói oldal lehet eredményes tárgyalópartner. Jó szándékú nyug-
díjasokból álló, szegény civil szervezetek nem tudják a szükséges szak-
értelmet megvásárolni. E tevékenység során alapvetô követelmény a 
nyilvánosság biztosítása és az energetikai információkhoz való szabad 
hozzáférés.

Közérdekû szolgáltatások alkotmánya. Ugyancsak idôszerûvé vált a témá-
hoz kapcsolódó másik régebbi javaslatunk felelevenítése. A közmûvek 
társadalompolitikai célokat is megvalósítanak. Nemzeti érdek, hogy a 
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piaci verseny veszteseinek is biztosítsuk az alapvetô, minimális szintû 
közérdekû szolgáltatásokat, amelyeknek a garanciáit „alkotmányba” 
kell foglalni. Jelenleg az energetikai rendszerek közül idetartozik a vil-
lany- és a gázszolgáltatás, valamint a távfûtés. Ezeknél a közérdekû szol-
gáltatásoknál biztosítani kell a rászorulók számára is a megfizethetô mi-
nimális szolgáltatást, az abból való kiesés megakadályozására megfelelô 
védelmi mechanizmusokat kell kialakítani.

a s z a k m a i  v é l e m é n y n y i l v á n í T á s  f e l e l ô s s é g e 24

Mivel a politizálás nagyrészt a médiában zajlik, a felelôs kormánynak az 
ellene folytatott kommunikációs hadviseléssel is meg kell küzdenie. Az 
állampolgárokat a globális véleményhatalom a médián keresztül mani-
pulálja. Sajnos ez egy olyan összetett és bonyolult rendszer esetében is 
így van, mint az energetika. Annak ellenére, hogy itt a döntések háttere 
több szakma elmélyült elemzését igényli, és azok ismeretében kellene, 
hogy a döntésért felelôs személyek határozzanak, majd azokat hajtsák 
végre, sajnos ma egyre többen gondolják úgy, hogy a feltételek egy vagy 
több elemét mellôzve, megfellebbezhetetlen ítéletet mondhatnak az 
egyes kérdésekben, felszólíthatják a döntéshozót annak feltétlen elfo-
gadására.

Szomorúan állapítjuk meg, hogy a fenti folyamat napról napra ter-
jed, és még a korábban az energetikában szakmai tekintélyt szerzô egyes 
személyek is megfertôzôdtek vele. Nem veszik észre a körülmények és a 
világ mûködésének drasztikus változásait, a régi beidegzôdések szerint 
javasolják, sôt követelik a problémák megoldását. Sajnos érvnek tekin-
tik, hogy annak idején milyen pozíciót töltöttek be. Azzal, hogy enged-
nek a csábításnak, nemcsak erkölcsi károkat okoznak saját maguknak, 
hanem akaratlanul is félrevezethetik a jóhiszemû állampolgárokat, akik 
még figyelnek rájuk.

Nyomatékosan javasoljuk minden állampolgárunknak, hogy az olyan 
nemzetgazdasági szempontból életbevágóan fontos energetikai kér-
désekben, mint a megújuló nemzeti cselekvési program vagy a Paksi 
Atomerômû bôvítése, a Mátrai Erômû bôvítése, a Duna hasznosítása 
stb., ne engedjen a szirénhangoknak, ne fogadja el az egyes szakmai te-
rületek szétválasztását egymástól, és mindezeket a felelôs nagypolitikai 
döntési jogkör gyakorlásától!
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Petz Ernô

Tévúton az energetika
Misguided Energetics

Összefoglalás
Napjainkra az Európai Unióban kialakulóban van az integrált klíma- és 
energiapolitika. A cikk rövid összefoglalót tartalmaz az ENSZ klíma-
politikájának és az EU energiapolitikájának fontosabb állomásairól. 
Mindkettô alaptézisévé és egyúttal általános közfelfogássá vált, hogy 
az éghajlatváltozás (globális felmelegedés) az emberi tevékenységgel 
összefüggô szén-dioxid-kibocsátás következménye. Ezért az energiapo-
litikán belül kiemelt prioritássá vált a szén-dioxid-kibocsátás minden-
áron való csökkentésének követelménye. Ezzel az energetika veszélyes 
tévútra került. Az említett közfelfogással szemben egyre határozottab-
ban lépnek fel az ún. szkeptikusok. A kialakuló állóháborúnak magyar 
vonulata is kialakult.

Summary
These days an integrated climate and energy policy is being developed 
in the European Union. The article offers a brief summary of the main 
stages of the UN climate policy and the EU energy policy. Both are built 
on the proposition and public consensus that climate change (global 
warming) is caused by carbon dioxide emission related to human 

Dr. peTz ernô c. egyetemi tanár, az MTA Lévai Energetikai Alapítvány el-
nöke (petz.e@t-online.hu). A tanulmány 2012 szeptemberében készült.
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activities. Consequently, the reduction of carbon dioxide emission by 
any means has been accepted as the highest priority within energy 
policy, leading energetics to a dangerous route. The so-called sceptics 
increasingly speak out against this general opinion. The trench warfare 
thus being created has a Hungarian frontline.

Egy ideje az energiapolitika és a klímapolitika kéz a kézben jár, közös 
koncepciókat, stratégiákat dolgoz ki az EU („klíma- és energiacsomag”), 
majd a direktívái, elôírásai, törvényei, határozatai alapján valamennyi 
hozzá tartozó ország. Ezek a dokumentumok hemzsegnek az újonnan 
kifundált mûszavaktól, amelyek közül néhány: energiahatékonyság, ko-
generáció, liberalizáció, fenntartható, megújuló, dekarbonizáció, piaci 
integráció, diverzifikáció, kibocsátáskereskedelmi kvóta, de talán a „bio-
massza” viszi a pálmát. Valahogy a bôs–nagymarosi vízerômûvel kapcso-
latban annak idején kifundált „ökológiai szükséghelyzet” vetekszik az új 
szavakkal. Van párja is az elôzônek: „ökológiai lábnyom”. A számos ha-
sonló új mûszó sok-sok százszor szerepel az említett dokumentumokban.

Legújabban az foglalkoztat, hogy az energetikában ugyanaz folyik-e, 
mint ami általában a világgazdaságban és a politikában: készül a „világ-
kormányzás”? És ennek vajon részese a kirajzolódó klíma- és energiapo-
litika? Mindenesetre az energia stratégiai fegyverré, az energiahordo-
zók birtoklása hatalmi eszközzé vált.

A klímapolitika „gazdája” és zászlóvivôje az ENSZ. Kezdôdött 1972-
ben, majd folytatódott a Riói Csúccsal (1992, Éghajlat-változási Keret-
egyezmény), amelynek 20. évfordulóját a közelmúltban ünnepelték 
(Rio+20). Nagy várakozás elôzte meg, mégsem volt igazán nagy ünnep, 
sem Obama, sem Cameron, sem Merkel, sem Putyin nem vett részt. 
Ugyanis valami nagyon nem stimmel ezzel az összeházasított klíma- és 
energiapolitikával. A rossz irányba fordult tévútról nehéz visszafordulni, 
de egyelôre a mögöttes érdekek miatt nincs is erre politikai szándék.  
A fejlôdô országok ellenállása viszont nagyon határozott.

Az ENSZ hatalmas apparátussal és pénzügyi ráfordítással tartja na-
pirenden és állandó mozgásban a klímapolitikát. Támogatásával sok 
intézmény foglalkozik a klímapolitika alapjául szolgáló ún. éghajlatmo-
dell (klímamodell) és a hozzá tartozó elméletek állandó csiszolgatásával, 
amelynek sûrített végkövetkeztetése (alaptézise): a globális felmelegedés 
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alapvetôen az emberi tevékenységgel összefüggô (antropogén) üvegház-
hatású gázok és ezen belül elsôsorban a szén-dioxid (CO2) egyre növekvô 
kibocsátásával indokolható. A szén-dioxid viszont a fosszilis fûtôanyagok 
(szén, olaj, gáz) egyre növekvô felhasználásából (hôellátás, villamosener-
gia-termelés, közlekedés és szállítás) származik. E ponton kapcsolódik 
szorosan a klíma- és az energiapolitika. A globális felmelegedés követ-
kezményeként pedig különbözô katasztrófákat vizionálnak, amennyiben 
nem teszünk ellene semmit. Eljöhet akár a „világvége”, tehát a fenyegetés 
a lehetô legsúlyosabb. Való igaz, hogy összességében még rohamosan vál-
tozik a világ energiafelhasználása: a legfejlettebb országoké alig változik, 
már-már stagnál, esetleg lassan csökken, de a fejlôdô országoké (Kína, In-
dia, Brazília stb.) még dinamikusan nô. Ez mind igaz, csak az nem, hogy 
a globális felmelegedés a növekvô szén-dioxid-kibocsátás következménye! 
Pedig az ENSZ klímapolitikájának és az EU energiapolitikájának funda-
mentális követelése, hogy mindenáron csökkenteni kell a szén-dioxid- 
kibocsátást. Ez vált az EU energiapolitikájának központi tézisévé.

Tehát egy hamis állításon nyugszik az energetika? Az alaptézis húsz 
éve világméretû kongresszusokon, konferenciákon, egyre sûrûsödô ren-
dezvényeken, tanulmányokban, cikkekben és természetesen a médiu-
mokban ezerszámra és egyre gyakrabban hangzik el, olyanná vált, mint 
egy lassulni nem akaró imamalom. Mondhatnánk, hogy új politikai 
ideológia alakult. De mivel az alaptézis hamis, szükségszerû, hogy a tu-
dományos alapokon nyugvó ellenvélemények, elôadások, tanulmányok 
és cikkek, sôt videofilmek és mozgalmak is egyre nagyobb számban je-
lennek meg. Ezek szerzôi a hitetlenek, az ún. „szkeptikusok”. Kezd ki-
alakulni az állóháború, olyannyira, hogy már egyes klímapolitikusok is 
állítják: ha az ENSZ klímapolitikája (klímamodellje) nem képes meg-
újulni, akkor a szkeptikusok fognak gyôzni. Szerény véleményem szerint 
mindenképpen a tudományosan megalapozott, megfigyeléseken és mé-
réseken alapuló eredmények, illetve az ezekre épülô elmélet fog végül 
elfogadást nyerni: a távolból közeledô vitorlások árbocainak vége egyre 
tisztábban látható, tehát a Föld nem lehet lapos, hanem gömbölyû. Vi-
szont, ha a klímapolitika tudományosan korrekcióra szorul, akkor az 
energiapolitika is radikális változtatásokat igényel.

Mielôtt rátérnék a részletekre, arra szeretném a figyelmet felhívni, 
hogy igazán nem csupán két szakmai terület összefonódásáról van szó, 
ugyanis így együttesen egy globális folyamat tükrözôdik a „klíma- és 
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energiapolitika” kialakulásában. Az mindenesetre megállapítható, hogy 
két rendkívül fontos alapkérdésrôl van szó, noha a kiemeltként kezelt 
klímapolitika helyett általánosabban a környezetvédelem és az öko-
lógia fontosságát kellene a központba helyezni. A fô folyamatot Fricz 
Tamás kitûnôen megfogalmazta, ezért célszerû, ha ôt idézem: „A világ 
mûködését illetôen három fontos szféra van: a gazdaság (piac, pénz-
ügyek), a társadalom (civil társadalom) és az állam (demokratikus in-
tézményrendszer). Mindezt pedig egy átfogó civilizáció és kultúra fogja 
össze, amely a három szféra kényes egyensúlyát biztosítja. Eleddig az 
egyensúlyt az hozta létre, hogy az egyéni, individuális érdekeket meg-
testesítô piac, illetve a kollektív és szolidáris értékeket hordozó civil tár-
sadalom között az állam, a demokratikus állam volt a közvetítô és kény-
szerítô erô, amely törvényes eszközökkel, választott vezetôkön keresztül 
egyensúlyt teremtett egyéni és kollektív érdekek, értékek között. Nos, 
ez a rend és kultúra bomlott fel a 21. század elejére: a piac, a pénzügyi 
szféra globális uralomra tett szert, a civil társadalomra és az államra is 
kiterjesztette a hatalmát. Ez a neoliberalizmus ideológiája: kevés álla-
mot!”1 Csak annyit tennék hozzá, hogy természetesen a civilizáció és 
kultúra része a tudomány is, amelynek elhivatott képviselôire a vizsgált 
téma szempontjából még fontos szerep vár. Az mindenesetre megálla-
pítható, hogy a klíma- és energiapolitika rohamléptékû összefonódása 
és alakulása is e 21. századi folyamat része. E szektorokban ugyanis ha-
talmas tôkemozgások indukálhatók. A „modern” ember energiaigénye 
és energiafogyasztása jelentôs és biztos piac. Ezt csak maga a mohósága 
által gerjesztett növekedési kényszer juttathatja a világ nagy birodalmai-
nak sorsára.

A klíma- és energiapolitika a civilizáció védelmének álcája mögé búj-
va végül is az említett globális pénzhatalom érdekeit szolgálja? Másként 
hogyan magyarázható a tévútra tévedés? Hát nézzük meg közelebbrôl e 
politikákat.

kl í m a p o l i T i k a

Ma már szerteágazó, széles tudományterület, ezért e helyen csak a felve-
tett alapkérdéssel összefüggô részletekre térhetünk ki. Dr. Faragó Tibor 
a Magyar Tudományos Akadémián kitûnô összefoglaló elôadást tartott a 
nemzetközi klímapolitikai együttmûködésrôl (2012. február 23.), ezért 



227

Polgári Szemle · 9. évfolyam 1–2. szám

helyesnek vélem, ha egy hiteles klímapolitikus anyagára támaszkodunk. 
Érdemes az elôadás zárógondolatainak egyikével kezdeni: „Az emberi 
tevékenységek és a környezet kapcsolatában számos probléma már glo-
bális szintû (biológiai sokféleség csökkenése, erdôvel borított területek 
fogyása, ivóvíz, levegôszennyezô anyagok emissziója, talajdegradáció, 
ásványi anyagok készleteinek apadása, vegyi anyagok környezeti hatá-
sa stb.). E problémák egyaránt fontosak, és egyúttal új kihívást is je-
lentenek a természettudományok számára: megfigyelésük, vizsgálatuk, 
a közöttük lévô összefüggések elemzése is.” Ezzel csak egyetérthetünk. 
Tehát egy sokkal, de sokkal szélesebb problémakörrôl van szó, mintsem 
a globális felmelegedésrôl. Faragó Tibor áttekintésébôl kitûnik, hogy a 
klímapolitika mégis erre fókuszál.

Csupán tômondatokban a klímapolitika történetébôl:
Már a múlt század elsô felében felvetôdik az antropogén szén-dioxid 

globális hatásának kérdése. A 60-as években megkezdôdnek a szisztema-
tikus mérések, globális légkörkutató programok indulnak, és megjelen-
nek az elsô globális éghajlati rendszermodellek. Megfogalmazódik, hogy 
antropogén melegítô hatás érvényesül. A 70-es évek elején a Római Klub 
elemzi a növekedés határainak, a társadalmak és a környezeti erôforrások, 
valamint a globális környezeti problémák kérdéskörét. 1972-ben az ENSZ 
konferenciát szervez az emberi környezetrôl, és ezzel mindmáig tartóan 
irányítása alá vonja a világ klímapolitikájának gondozását. 1975-ben meg-
születik a Helsinki Záróokmány (változások vizsgálata, együttmûködés 
fejlesztése), 1979-ben megtartják az elsô Éghajlati Világkonferenciát 
(nyilatkozat: a légköri CO2-mennyiség várhatóan növekedni fog, amely 
hozzájárulhat a globális melegedéshez). Éghajlati Világprogram indul. 
Nemzetközi keretmegoldások születnek. 1979: az országhatárokon átter-
jedô levegôszennyezésrôl; 1985: az ózonréteg védelmérôl. 1987-ben meg-
alakul a Környezet és Fejlôdés Világbizottság (az éghajlatváltozás kezelé-
sével kapcsolatos feladatokra), 1988-ban megalakul az Éghajlat-változási 
Kormányközi Testület (IPCC), amelynek 1990. évi 1. értékelô jelentése 
képezi az elsô magas szintû politikus–tudós találkozó (Éghajlati Világkon-
ferencia) tartalmi megalapozását. Itt már határozottan megfogalmazódik 
a kibocsátáskorlátozási intézkedések szükségessége (csatlakozva az ENSZ  
1988. évi Közgyûléséhez, amelyen már felmerül a nemzetközi klímaegyez-
mény, azaz a nemzetközi intézkedési keretek kialakításának szorgalmazá-
sa). Kétéves elôkészítés után, 1992-ben megszületik az ENSZ Éghajlat-válto-
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zási Keretegyezménye (Riói Csúcs), amely az antropogén éghajlatváltozás 
veszélyének politikai elismeréseként értelmezhetô. 1994-ben lép hatályba 
193 állam részvételével. Az 1997-ben aláírt Kiotói Egyezmény már tartal-
mazza is az iparosodott országok kibocsátáscsökkentési (jogilag kötelezô, 
átlagosan 5%-os) vállalásait 2012-ig. 2005-ben lép hatályba 191 állam rész-
vételével (az USA nem írja alá). Az államok helyzete, érdeke nagyon el-
térô, ennek sajátos kezelésére szolgál a három „rugalmas mechanizmus”, 
köztük a nemzeti programok elkészítése és a nemzetközi emissziókereske-
delem be  ve ze té se. 2007-ben megjelenik az IPCC 4. jelentése, amely még 
egyértelmûbben fogalmazza meg a növekvô szén-dioxid-kibocsátásból 
származó veszélyeket. Elérkezett viszont a célkitûzések, ill. vállalások telje-
sítésének ideje is. Ekkortól lefékezôdik a folyamat, néhány elvi megállapo-
dás születik, 2009-ben megtartják a 4. Éghajlat-változási Világkonferenciát, 
de nincs érlelôdô „Kiotó-2”, nincs új megállapodás és nincs új jogi eszköz, 
haladékot szenvednek az eredeti elképzelések (új megállapodás esetleg 
2015-re). Közben elkészült az IPCC 5. jelentésének elôzetes, vitára bocsá-
tott változata, amelyet klímapolitikusok is bírálnak. A már említett – 2012 
nyarán megtartott – Rio+20 klímacsúcson nem születtek meg az elvárt 
(elôkészített) megállapodások és határozatok (záródokumentum), nem 
következett be a várt áttörés. 2012 végén lejárt a Kiotói Egyezmény hatá-
lya és a kvótakereskedelem második idôszaka. Itt tartunk ma, változóban 
a világrend, heterogénebb országcsoportok vannak kialakulóban. Érik a 
felismerés, hogy az emberi tevékenység és a környezet kapcsolatában a 
szén-dioxid-kibocsátáson túl számos, már említett probléma jelent komoly 
veszélyeket (biológiai sokféleség csökkenése, erdôirtás, ivóvíz stb.), ame-
lyek akár fontosabb kihívásokat is jelentenek. A tevékenységek súlypontját 
mindenképpen át kell helyezni, minthogy az átmeneti felmelegedés nem 
a szén-dioxid-kibocsátás következménye. Mi lesz a közben befektetett száz- 
és százmilliárdokkal (dollárban mérve)?

E rövid történeti áttekintésbôl megállapítható, hogy a 40 évvel ez-
elôtt elindult szakmai-tudományos tevékenység az utóbbi 20 évben már 
határozottan politikai-tudományos, a mai állapotában már inkább csak 
politikai ideológiává vált. De akkor elsôsorban miért az ENSZ égisze 
alatt folyik? A kérdés már az ENSZ-ben is felmerült, hiszen a fôtitkára 
azt nyilatkozta a közelmúltban, hogy indokolt az IPCC munkájának fe-
lülvizsgálata.

Összefoglalásként megállapítható, hogy a valóban bizonyítható glo-
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…globális hômérséklet-

változás elsôrendû okaként 

a kialakult közfelfogás… az 

egyre növekvô szén-dioxid-

kibocsátást nevezi meg…

bális hômérséklet-változás elsôrendû okaként a kialakult közfelfogás 
(kormányok, politikusok, EU, médiumok, szakmai és civil szervezetek) 
az egyre növekvô szén-dioxid-kibocsátást nevezi meg, fogadja el. Ezt te-
szi annak ellenére, hogy ennek egyértelmûen bizonyítható tudományos 
megalapozása hiányzik. Mégis minden cselekvés (kutatás, fejlesztés, 
gyártás, számtalan projekt, hosz-
szú távú tervezés stb.) nagy-nagy 
lendülettel ennek szolgálatában 
folyik, mind a klímavédelem, 
mind az energetika területén. 
Tán az ENSZ is foglya az említett 
pénzügyi hatalomnak?

A hivatalos klímapolitika nem 
sziklára, inkább homokra épül. 
Ennek illusztrálására álljon itt Czelnai Rudolf akadémikus, a Meteoro-
lógiai Világszervezet (WMO, az IPCC egyik szakosított szervezete) volt 
tudományos igazgatójának 1997-bôl származó álláspontja:2

„Mi az, amit az éghajlatváltozásról – a napisajtó közleményeinek 
szintjén – ma már mindenki tudni vél? Ez szerintem egyetlen mondat-
ban összefoglalható: Az emberi tevékenység folytán növekszik a légköri 
szén-dioxid koncentrációja, ennek következtében fokozódik az üveg-
házhatás, tehát melegszik az éghajlat.

Amint látható, itt három, egymásba kapcsolódó állítással van dol-
gunk. Mindegyik állítás két részbôl áll: valamilyen spekulatív ok meg-
jelölésébôl és egy következmény bejelentésébôl. Mindhárom állítás 
mindkét fele tudományosan ellenôrizhetô (vagy ha úgy tetszik: falzifi-
kálható). Vegyük sorra ezeket az állításokat, és vizsgáljuk meg, mennyi-
re lehetünk biztosak abban, hogy igazak.

Az elsô így hangzik: az emberi tevékenység folytán növekszik a lég-
köri szén-dioxid koncentrációja. [...] ez az összefüggés igazolhatónak 
bizonyult.

A második állítás, hogy növekszik a légkör szén-dioxid-koncentráci-
ója, »ennek következtében fokozódik az üvegházhatás«. Ez már gorom-
bább ügy, mert az üvegházhatás nehezen mérhetô mennyiség, változá-
sának kimutatása pedig még bonyolultabb. […] sok vizsgálódás után 
megszületett a jelenlegi tudományos konszenzus (újabban nagyon diva-
tos fogalom), mely szerint az üvegházhatás valóban nô. […]
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A harmadik, kardinális állítás így szól: fokozódik az üvegházhatás, 
»tehát melegszik az éghajlat«. Ez tûnhet a legegyszerûbbnek. [...] Még-
is, éppen ennek az állításnak mindkét fele bizonytalan. Egyrészrôl ed-
dig nem sikerült kimutatni (ill. tudományos szempontból meggyôzôen 
bizonyítani), hogy az éghajlat tényleg melegszik. Ugyancsak kérdéses az 
állítás másik része. [...]

Mindannak lényegét, amirôl eddig szó volt, abban foglalhatjuk össze, 
hogy […] az üvegházhatás (a tudományos konszenzus szerint) növek-
szik, ez valószínûleg csinál valamit az éghajlattal, csak azt nem tudjuk, 
hogy mit. Egyelôre itt tartunk.”

A tudományos bizonyosság tekintetében a helyzet idôközben semmit 
sem változott, és ha az ENSZ valóban fogoly, a szén-dioxid-kibocsátás 
pedig csak ravaszul kifundált indok, akkor a globális felmelegedés álcá-
jával megalapozott klíma- és energiapolitika még hosszú ideig folytatha-
tó, hiszen a szén-dioxid-kibocsátás növekedésével (elsôsorban a fejlôdô 
országokban) még hosszú távon számolhatunk (itt garantált a „fenntart-
ható növekedés”).

Szkeptikusok

A fentiekben vázolt és napjainkra hivatalosként elfogadott klímapoli-
tikához kapcsolódó tudományos publikációk (könyvek, tanulmányok 
cikkek, kutatási jelentések, elemzések stb.) garmadája lelhetô fel a világ-
hálón kutatva, akár az éghajlatváltozás, klímakutatás, klímapolitika vagy 
globális felmelegedés keresôszavak beírásával. A sok száz forrásmunká-
ból, és az azok végén megtalálható sok ezer hivatkozásból e helyen nem 
célszerû önkényesen néhányat kiragadni, az igazán érdeklôdô olvasót 
inkább arra biztatnám, hogy lépésrôl lépésre haladjon egyre mélyebbre 
ebben az erdôben, mert érdemes. Habár, ha az ember nem profi e te-
rületen, mint jómagam, akkor ebben az erdôben el is lehet tévedni. Én 
egyébként azt kutatom, hogy a világ energiapolitikája jó úton halad-e, 
vagy sem. Ennek érdekében tanulmányozom a „hivatalos klimatológu-
sok” és a „szkeptikusok” publikációit egyaránt. Olyan ez, mint a politiká-
ban a bal- és a jobboldal háborúja (egymás mellett elbeszélnek).

A szkeptikusok alaptézise: a globális felmelegedés nem a növekvô 
szén-dioxid-kibocsátás üvegházhatásának következménye, a klimatoló-
gusok szerinti ok-okozati összekapcsolásuk tudománytalan.
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Ha a kedves olvasó ennek tanulmányozására kívánja az elsô lépése-
ket megtenni, akkor elsôként a YouTube-on elérhetô, A Nagy Globális 
Felmelegedés Svindli c. videofilm megtekintését javaslom, amely magyar 
feliratozással rendelkezik. Ebbôl kiindulva aztán sok-sok irányban to-
vábbindulhat. A tudományos értékû cikkek, tanulmányok, könyvek, 
konferenciaanyagok, riportok és hivatkozások ma már igen nagyszámú-
ak. Ezekbôl táplálkozva röviden csupán néhány tudományos eredmény-
re térhetünk ki e helyen.

 1. Az elsô és legfontosabb azt tisztázni, hogy a Föld globális hômér-
séklete (már ennek definiálása sem egyszerû és vitamentes) állandóan 
változik, ami akár 400 ezer évig visszamenôen bizonyított. E hômérsék-
let-változás tartománya eléri (csúcstól csúcsig) a 10-11 oC értéket. Az 
említett visszamenôleges 400 ezer évben négy nagy hômérsékleti hul-
lám zajlott le, amelyek során, érdekes módon, a nagy felmelegedések 
viszonylag gyorsan (kb. 10 ezer év alatt), míg a visszahûlési folyamatok 
elhúzódva zajlottak le (130–140 ezer év alatt). Ám közben e változások 
nem egyenletesek, statisztikus jelleggel, fûrészfogszerûen alakuló ki-
sebb csúcsokkal és völgyekkel, de állandóan változik a hômérséklet. Így 
jogosan olvashatunk különbözô átmeneti jégkorszakokról.

A statisztikus jelleg egyszerûen abból adódik, hogy a kialakuló és 
mérhetô hômérséklet igen nagyszámú környezeti tényezô, külsô és 
belsô hatás (napsugárzás, felhôsödés, óceánok hatása, vulkánkitöré-
sek stb.) függvénye. E hatások ugyancsak statisztikus jellegûek, ezért 
a jelenlegi átmeneti felmelegedésrôl senki sem jósolhatja meg, hogy 
milyen mértékû lesz, hogy vajon egy kisebb, vagy akár egy nagyobb hô-
mérsékleti csúcs fog kialakulni, ha egyáltalán kialakul. Amennyiben az 
említett nagy hômérsékleti periódusok továbbra is ismétlôdnek, akkor 
kb. 10 ezer évvel a legutolsó nagy csúcs utáni ereszkedô lehûlési ág 
elején tartunk.

2. Az IPCC által elfogadott klímamodellek statikus modellek, és en-
nek megfelelôen átlagos paraméterértékekkel számolnak. E modellek 
lényegében a légkör sugárzási energiamérlegét írják fel, és ebbôl ere-
deztetik, hogy a globális felmelegedés az üvegházhatás, és elsôsorban 
a növekvô szén-dioxid-koncentráció következménye. Az elôzô pontban 
foglaltakból eredôen azonnal felvetôdik a kérdés, hogy e modellekben 
mely visszamenôleges idôtartományhoz tartozó átlagos paraméterérté-
kekkel számolnak. 10 évhez, 50 évhez, 150 évhez tartozó, vagy akár 150 



232

Petz Ernõ – Tévúton az energetika

ezer évhez tartozó adatokkal, vagy a számukra rendelkezésre álló, álta-
luk megbízhatónak tekintett adatokkal? Ugyanis a modellek paramé-
tereinek számszerû értéke mindig más és más lesz, attól függôen, hogy 
milyen idôperiódushoz tartozó átlagértékeket vesznek alapul (akkor is, 
ha feltételezzük, hogy az adatok korrektek). Következésképpen igazán 
általános és örök érvényû klímamodell nem is alkotható meg. Nem cso-
da, ha nagy gyakorisággal változnak is.

3. Feltétlenül ki kell térni a globális felmelegedés és a légkör szén-dio-
xid-koncentrációjának kapcsolatára, ok-okozati összefüggésükre. A szám-
talan publikáció közül e helyen csupán egyetlen, cáfolhatatlannak tekint-
hetô kutatási eredményre utalunk. 1999-ben publikálták az Antarktiszon 
mûködô Vosztok kutatóállomás eredményeit, amelyek több mint 3600 
méter mélységû fúrásból felszínre hozott jégdugók analízisébôl származ-
nak (New Antarctic Ice Core Data, kereséssel elérhetô). Érdemes e he-
lyen is bemutatni a témánk szempontjából legfontosabb ábrát, amely a 
globális hômérséklet és a légkör szén-dioxid- (CO2 ppmv – azaz térfogati 
milliomodrészben mért) koncentrációjának idôbeli változásait ábrázolja 
az elmúlt 420 ezer évre visszamenôleg. Az idôdiagram egyrészt igazolja a 
2. pontban a hômérséklet-változással kapcsolatban elmondottakat, más-
részt bizonyítja a hômérséklet és a szén-dioxid-koncentráció közötti he-
lyes ok-okozati kapcsolatot. (A hômérsékletskála önkényes 0 ponthoz vi-
szonyított eltéréseket jelöl.)

1. ábra: Antarktiszi jégdugók vizsgálatából származó adatok
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Egyértelmûen megállapítható (különösen a gyors felfutási szaka-
szokból), hogy a szén-dioxid-koncentráció változása idôben késlekedve 
követi a hômérséklet-változást, tehát a szén-dioxid-változás nem lehet 
oka a hômérséklet-változásnak. Az idôkésleltetésre jellemzô ún. idôál-
landó értéke, szimulációs vizsgálatok alapján, mintegy 2000 évre tehetô. 
Egyébként az is bizonyítható, hogy a késlekedés elsôsorban az óceánok 
hatalmas víztömegeiben lejátszódó gáztárolási folyamatok eredménye. 
Ha csökken a légkör hômérséklete, nô az oldatba menô gázok (s így 
az oldott szén-dioxid) tömege, és fordítva: ha az óceánok felsô vízréte-
geinek hômérséklete emelkedik, az oldott gázok szabaddá válnak, és 
a légkörbe kerülnek. Tehát az antropogén szén-dioxid-kibocsátás és a 
globális felmelegedés általánosan elfogadott ok-okozati kapcsolata nem 
állja meg a helyét. A globális hômérséklet-változások sok-sok tényezô 
együttes hatásának eredôjeként alakulnak, amelyek közül domináns 
hatásként pl. a napfolttevékenység valószínûsíthetô, minthogy nagyon 
szoros a változások közötti korreláció (a fent hivatkozott videofilm-
ben többek között erre vonatkozó kutatási eredményekrôl is szó van).  
A szkeptikusok alapvetô érveit egyébként már a Mûszaki Könyvkiadónál 
1986-ban megjelent könyv tartalmazza.3

Érdemes megemlíteni, hogy a fentihez hasonló idôdiagramokra 
támaszkodva Al Gore, az USA volt alelnöke környezetvédô körútjain 
rendre bizonygatta a globális felmelegedés és a szén-dioxid-kibocsátás 
szoros kapcsolatát, csupán az említett idôeltolódásról nem szólt, és az 
ok-okozati kapcsolat téves hangoztatásával félrevezette a hallgatóit.

4. Negyedik témaként dióhéjban feltétlenül ki kell térnünk – már ma-
gyarsága miatt is – Miskolczi Ferenc „szkeptikus” kutatási eredményeire, 
illetve a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) keretében folyó vitára. 
Miskolczi Ferenc az ELTE-n végzett fizikus, több évtizeden keresztül kü-
lönbözô külföldi intézeteknél a légköri sugárzásátvitel területén dolgo-
zott, majd 2001 és 2005 között a NASA ûrkutatási központ tudományos 
fômunkatársa volt. Az itt megnyert egyik kutatási projekt keretében 
a spektrális üvegházhatás kutatásában vett részt. Az általa kidolgozott 
HARTCODE sugárzásátviteli szimulációs program alkalmazásával fel-
dolgozta és elemezte a 61 évre visszatekintô légköri rádiószondás méré-
si eredményeket (óriási adatbázist), mely vizsgálatok alapján egyrészt új 
strukturális összefüggéseket tárt fel a légkör sugárzási komponensei kö-
zött, ami egy új üvegházelmélet megalapozásához vezetett. Másrészt té-
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mánkhoz szorosan kapcsolódva a mérési eredmények alapján igazolta, 
hogy a több mint hatvan év alatt egyre növekvô szén-dioxid-kibocsátás 
ellenére az üvegházhatás érdemben nem változott. Ez azt jelenti, hogy 
a szén-dioxid-kibocsátás nem okozhat légköri felmelegedést. Kutatási 
eredményeit nem publikálhatta, ezért megvált a NASA-tól. Noha ered-

ményei azóta ismertté váltak, 
az ENSZ szárnyai alatt mûködô 
IPCC még együttmûködésre sem 
hajlandó.

Az USA-ban élô Miskolczi 
természetesen a magyar tudo-
mányos élettel is felvette a kap-
csolatot, elsôként 2005-ben az 

OMSZ-ben tartott elôadást Az általános üvegházegyenlet címmel. És 
ezzel felkavarta a hazai hivatalosan kialakult tudományos állóvizet.  
A hazai állapot visszatükrözi a világban zajló klímapolitikai háborús-
kodást. Végül az MTA 2011 végén egy projektet hagyott jóvá Miskol-
czi Ferenc kutatási eredményeinek kritikai vizsgálatára. Az errôl szóló 
jelentés és Miskolczinak az ezzel kapcsolatos (28 oldalas, sûrûn írott) 
megjegyzései az interneten elérhetôk.4 Utóbbi 2012. március 15-i dá-
tummal íródott az MTA Földtudományok Osztályának címezve. Ez-
után következett a hosszú, forró nyár. Itt tartunk ma, és várjuk a foly-
tatást. Az MTA GGKI 2011. január 17-i projekt munkaértekezletérôl 
készült gondos emlékeztetô szerint a GGKI igazgatója mint levezetô 
elnök „Kifejezte reményét, hogy egy év múlva sikerül a szakemberek-
nek olyan konszenzusra jutni, ami pró vagy kontra a projekt mellett 
áll”. Ennek tükrében tanulságos lehet ugyanezen emlékeztetô precíz 
visszatekintô felsorolását ideidézni (8–10. oldal):

„A projekt elôzményei:
2005. július 19-én Miskolczi Ferenc elôadást tartott az OMSZ Marczell 

György Fôobszervatóriumában, Az általános üvegházegyenlet címmel.
2006. április 13-án Zágoni Miklós elôadást tartott az OMSZ Kitaibel 

Pál utcai tanácstermében, az MTA Meteorológiai Tudományos Bizott-
ságával (MTB) és a Magyar Meteorológiai Társasággal (MMT) közös 
szervezésben Miskolczi Ferenc üvegházegyenletérôl.

2006 tavaszán Zágoni Miklós meghívást kapott, hogy lektorként ve-
gyen részt az IPCC készülô 2007-es 4. helyzetértékelô jelentése I. Mun-

…egyre növekvô szén-dioxid-

kibocsátás ellenére  

az üvegházhatás érdemben 

nem változott.
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kacsoportjának (Tudományos alapok) elôkészületeiben. Zágoni több 
megjegyzést tett, felhívva a figyelmet Miskolczi Ferenc eredményeire, 
melyek ellentmondanak a Working Group I. alapfelfogásának a szén-
dioxid és a globális felmelegedés közötti összefüggésrôl. Minthogy Mis-
kolczi cikke a review folyamat lezárultakor még nem jelent meg, e meg-
jegyzések nem kerülhettek bele a végsô riportba.

2006. május 3-án Miskolczi Ferenc elôadást tartott az ELTE TTK ta-
nácstermében The general greenhouse equation címmel, számos me-
teo ro ló gus, fizikus és csillagász meghívott elôtt.

2006. január 1-tôl Miskolczi lemondott a NASA-nál viselt kutatói állá-
sáról, mert nem hozhatta nyilvánosságra az eredményeit.

2007-ben megjelent az IPCC Assessment Report 4 és Miskolczi Ferenc 
Greenhouse effect in semitransparent planetary atmospheres c. cikke. 
Az IPCC Nobel-békedíjat kapott, Miskolczi cikkét hallgatás övezte.

2008. október 2-án Zágoni elôadást tartott Miskolczi cikkérôl az 
OMSZ Kitaibel Pál utcai elôadótermében, az MTB-vel és az MMT-vel 
közös szervezésben.

2009. február 11-én Zágoni Miklós elôadást tartott a Környezetvédel-
mi Minisztériumban Miskolczi Ferenc üvegház-elmélete címmel, mely-
re az MTB elnöke és több tagja is eljött.

2009. október 31-tôl Zágoni lemondott a KvVM-nél viselt köztisztvi-
selôi állásáról, mert nem beszélhetett nyilvánosan Miskolczi eredmé-
nyeirôl.

2009. november 27-én az MTA Geodéziai és Geofizikai Kutatóin-
tézete, a Pannon Egyetem Föld- és Környezettudományi Tanszéke és 
a Soproni Tudós Társaság közös rendezésében Sopronban Mozaikok 
az éghajlatkutatáshoz címmel tudományos konferencia zajlott le, me-
lyen Szarka László és Zágoni Miklós elôadásai nyomán élénk vita ala-
kult ki.

Idôközben a Magyar Tudomány c. folyóirat 2009. februári számában 
vita bontakozott ki Reményi Károly akadémikus és Czelnai Rudolf aka-
démikus között a klímamodellek elôrejelzéseinek bizonytalanságáról és 
a szén-dioxidnak a felmelegedésben játszott szerepérôl.

2010 februárjában a Magyar Tudomány közölte Reményi újabb cik-
két, melynek kapcsán Pálinkás József, az MTA elnöke 2010. február 16-
ra megbeszélést hívott össze Bozó László, Czelnai Rudolf, Láng István, 
Major György, Mészáros Ernô, Reményi Károly és más akadémikusok 
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részvételével, mely ülésre meghívta Zágoni Miklóst is. Itt Zágoni ki-
osztotta Miskolczi Ferenc újabb számításainak egyik grafikonját, mely 
a NOAA 61 éves adatsorán az üvegházhatás állandóságát (egyensúlyi, 
nem emelkedô voltát) mutatta. Az ülésen errôl tartalmi vitára végül 
nem nyílt lehetôség.

2010. február 19-én, a Klímaklub által rendezett II. Magyarországi 
Klímacsúcson a tudományos szekcióban, Bozó László szekcióelnöksége 
mellett Zágoni Miklós elôadta Miskolczi Ferenc fentebb említett kutatá-
si eredményeinek rövid tartalmi összefoglalását.

2010. március 2-án az MTA Nemzeti Stratégiai Tanulmányok Prog-
rambizottsága által szervezett Víz–Táj–Társadalom Konferencián, az 
MTA kongresszusi termében Glatz Ferenc akadémikus meghívására 
Nováky Béla és Zágoni Miklós közös elôadást tartott Éghajlat és víz cím-
mel, melyben Nováky Béla az IPCC 2007-es jelentésének vonatkozó in-
formációit, Zágoni Miklós pedig az azóta eltelt idôszakban Miskolczi 
Ferenc által a tárgykörben elért eredményeket ismertette.

2010. június 2-án, az MTA Vízgazdálkodás-tudományi Bizottságának 
elôadói ülésén Mika János meteorológus és Zágoni Miklós fizikus egy-
egy elôadása hangzott el a témáról; az MTB tagjainak többsége nem volt 
jelen.

2010. június 28-án bemutatták az MTA Köztestületi Stratégiai Prog-
ramok: Környezeti jövôkép – Környezet és klímabiztonság c. kötetet 
(szerkesztô Bozó László, az MTB tagja). Ennek 2. fejezete (Éghajlati 
forgatókönyvek, szerzô Bartholy Judit, az MTB tagja) így fogalmaz: 
»Mára már nem kétséges, hogy [a globális felmelegedés] hátterében az 
üvegházhatású gázok antropogén eredetû kibocsátásának a növekedése 
áll.« Zágoni levélben hívta fel a szerzôk és a szerkesztôk figyelmét ezen 
megfogalmazás kérdésességére, csatolva Miskolczi új cikkét.5 

2010. szeptember 23-án az MTB ülésén Major György akadémikus 
elôadást tartott Miskolczi Ferenc légköri üvegházhatással kapcsolatos 
munkáiról. Az ülés Emlékeztetôje szerint röviden ismertette Miskol-
czi két, az Idôjárás c. lapban 2004-ben és 2007-ben megjelent cikkét, 
valamint az Energy & Environment-ben közölt friss írását. Megállapí-
tása szerint Miskolczi empirikus eredményeinek fizikai alapelvekre 
való visszavezetése egyes lépéseiben erôsen vitatható, mások megkér-
dôjelezhetôk. Szerinte a NOAA adatbázisán kimutatott optikai mély-
ség számítás azért nem meggyôzô, mert szembeötlô a vízgôztartalom 
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idôsorának inhomogén volta. Major György végsô konklúziója az 
volt, hogy Miskolczi eredményei nem teszik okafogyottá az antropo-
gén eredetû üvegházgáz-koncentráció növekedése elleni fellépést. 
(Megjegyzendô, hogy Major György akadémikus úr ezen értékelése 
nem ejt szót Miskolczinak az infravörös abszorpció egyensúlyi ér-
tékére vonatkozó elméleti predikciójáról és ennek a TIGR2 rádió-
szondás adatbázis globális átlagával, valamint a NOAA adatbázis 61 
éves átlagával való egyenlôségérôl.) Az MTB tagjai felvetették, hogy 
a bemutatott gondolatsort célszerû lenne egyrészt publikálni, más-
részt népszerûsíteni. Döntés született, hogy az European Climate  
Foundation által felkért szakértôk Miskolczi eredményeire vonatkozó 
álláspontját október 13-án MTB-ülés keretében, másnap pedig széles 
nyilvánosság elôtt mutatják be.

Az MTB 2010. október 13-i ülésének társszervezôje az European Cli-
mate Foundation (ECF) volt, amiért az Emlékeztetô szerint az MTB 
köszönetet mondott. Az ECF-et képviselô Julian Popov jelenlétében az 
általuk felkért szakértô, Robert van Dorland, a Holland Királyi Meteoro-
lógiai Intézet vezetô munkatársa tartott elôadást, Rebuttal of Miskolczi’s 
alternative greenhouse theory (Miskolczi alternatív üvegházelméleté-
nek cáfolata) címmel. 2010. október 14-én az MTB egy tagjának leve-
zetô elnökletével, az MTB elnökének és további tagjainak jelenlétében 
Robert van Dorland elôadást tartott a zöldek, valamint a hazai és nem-
zetközi média megjelent képviselôi számára ugyanezzel a címmel.

Miskolczi Ferenc nem kapott meghívást a szeptember 13-i, illetve az 
október 13-i és 14-i ülésekre. Egy, közvetlenül a sajtótájékoztató elôtt 
kapott értesítés hatására Zágoni Miklós megjelent az október 14-i ese-
ményen, és hozzászólásában tételesen visszautasította Robert van Dor-
land »cáfolatát«. Zágoni nehezményezte, hogy Miskolczi nem lehet je-
len saját elméletének »megcáfolásánál«, és nem védheti meg magát a 
nemzetközi média elôtt. Zágoni jelezte, hogy a korrekt tudományos vita 
elemi feltétele a »másik fél«, az érintett szerzô meghallgatása lett volna.

Ezek a közvetlen elôzmények vezettek Miskolczi Ferencnek a projekt 
keretében történt, 2011. januári hazahívásához és a projektindító elô-
adás megszervezéséhez, az MTA MTB tagjainak és másoknak a meghí-
vásával. Sajnos az MTB számos, a 2010. szeptemberi és októberi ülésen 
jelen lévô tagja nem élt e lehetôséggel, és Miskolczi Ferenc január 17-i 
elôadására nem jött el.
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Megjegyzendô, hogy bár az MTB elnöke Miskolczi ezen elôadásán 
jelen volt, nem tett hozzászólást, ellenben nyilatkozott a sajtónak a szén-
dioxid által okozott üvegházhatásról.”

Az idézett eseménysor önmagában látlelet, mégis örvendetes, hogy 
sikerült az Akadémián érdemi vitát kieszközölni. A vitában részt vevôk 

közül igazán szkeptikusnak csak 
Reményi Károly akadémikus te-
kinthetô, aki – nem véletlenül 
éppen – energetikai szakember. 
Vajon lesz-e folytatás, és a végén 
felelôs MTA-szintû szakvélemény 
és kifelé is felvállalt álláspont? 

Ehhez kapcsolódva érdemes Zágoni Miklósnak a Magyar Nemzetben 
megjelent cikkét elolvasni.6

en e r g i a p o l i T i k a

Az energiapolitika kérdéseirôl az Akadémián biztosan nem lesz a fenti-
ekhez hasonló szakmai vita, minthogy az MTA-hoz nem tartozik olyan 
szakmai intézmény, amely érdemben foglalkozna az energetikával. 
Ilyen intézménye nem is volt, mivel a 60-as és 70-es években Lévai And-
rás akadémikus erre irányuló kezdeményezéseit az Akadémia vezetése 
rendre elfojtotta. A rendszerváltozás utáni hazai energiapolitika egyre 
inkább az EU elvárásaihoz igazodott, ezért az EU energiapolitikájának 
dióhéjban áttekinthetô eseménysorát célszerû tanulmányozni.7 Ezt an-
nál is érdemesebb megtenni, mivel az EU-ban az energiapolitika elvi-
leg a tagországok kompetenciájába tartozik, és a közös energiapolitika 
egyre erôszakosabban, a kertkapun keresztül sompolyogva formálódik 
napjainkban. Ennek tükrében (figyelmünket erre koncentrálva) igazán 
tanulságos az elmúlt idôszak eseményeinek felidézése.

1951-ben négy ország létrehozza az Európai Szén- és Acélközösséget 
(vámuniót), majd 1957-ben az atomenergiával kapcsolatos kutatások 
összehangolására az EURATOM-ot, és létrejön az Európai Gazdasági 
Közösség (EGK), más néven Közös Piac (római szerzôdés). 1973-ban 
9-re, 1981-ben 10-re, 1986-ban 12-re, 1995-ben 15-re, 2004-ben 25-re bô-
vült. Jelenleg 27 tagországgal rendelkezik. Közben 1986-ban aláírják az 
Egységes Európai Okmányt (kereskedelmi forgalom szabad áramlása), 

…hazai energiapolitika egyre 

inkább az EU elvárásaihoz 

igazodott…
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1993-ra megvalósul az egységes piac („négy szabadság”), és megszületik 
az Európai Unióról szóló maastrichi szerzôdés, tehát ettôl az idôponttól 
létezik az Európai Unió (EU). 1999-ben az amszterdami szerzôdésben 
megjelenik a környezetvédelem ügye.

A kôolajválság hatására 1974-ben a Tanács jóváhagyja az energiafel-
használás racionalizálását és az olajimport-függôség csökkentésének 
stratégiáját. 1986-ban a Bizottság Fehér könyve elsôként fogalmaz meg 
energiapolitikai célkitûzéseket (energiaszektor átalakítása). Elôtérbe 
kerül az egységes energiapiac kialakítása és liberalizációja (amellyel 
kapcsolatban 1990 és 1998 között négy fontos irányelv lép hatályba a 
villamosenergia-piac és a földgázpiac szabályozásáról). A volt szocia-
lista országok és az EU energiaügyi kapcsolatainak intézményesítését 
1991-ben a Hágában aláírt Energia Charta fogalmazza meg, az energia-
hatékonyság és a környezetvédelmi szempontok elôtérbe helyezésével. 
(2011-re 51 ország és az EU írta alá, Oroszország nem ratifikálta). 1995-
ben újabb fehér könyv készül, amely összefoglalja a mindenkori uniós 
energiapolitika iránymutatásait és fundamentumait (ellátásbiztonság, 
versenyképesség, környezetvédelem). Ezzel elérkezünk az ezredfor-
dulóhoz, amikortól megerôsödik a közös energiapolitika kialakítására 
való törekvés. Ebbe az irányba tett fontos lépés 2005-ben az Energiakö-
zösség létrehozásáról szóló szerzôdés aláírása, amely az EU és a délke-
let-európai államok megállapodása. Az energetikai és piaci lehetôségek 
kiterjesztésén túl ez egyben összeköttetést biztosít a Kaszpi-tenger men-
tén fekvô országok felé. Az EU határozott célja, hogy kiterjessze szabvá-
nyainak érvényét, elsôsorban a környezetvédelmi elôírások területén. 
Az Unión belüli teendôket 2000-ben a Bizottság Zöld könyve foglalja 
össze, Európai stratégia az energiaellátás fenntarthatóságáért, versenyképessé-
géért és biztonságáért címmel, amely hat területen javaslatot tesz a hosszú 
távú energiapolitika kereteire és a csoportos intézkedésekre. E straté-
gia alapján az Európai Tanács 2007. márciusi ülésén elfogadták a 2007–
2009-es idôszakra vonatkozó cselekvési tervet. „Ennek eredményeképp 
elindulhatott az új integrált éghajlat-változási és energiapolitika, amely 
egy valódi uniós energiapolitika kezdeteként értelmezhetô.” Ennek 
szellemében hat elôretekintô szakpolitikai programot határozott meg 
(gáz és villamos energia belsô piac, ellátásbiztonság, energiahatékony-
ság, energia-külpolitika, energiatechnológiák). A Tanács ezen az ülé-
sén kötelezte el magát a 20–20–20 kezdeményezés mellett (de szép egy-
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forma, kerek számok!). Vállalta, hogy 2020-ig az üvegházhatású gázok 
kibocsátását 20%-al csökkenti, a megújuló energiaforrások részarányát 
(8,5%-ról) 20%-ra növeli, és az energiahatékonyságot 20%-kal javítja. 
Ez vízválasztó az EU energiapolitikájában, a 20–20–20 kezdeményezés 
prioritássá válik, és dominánssá válik a klímapolitikai elkötelezettség. 
2008 elején a Bizottság javaslatot terjeszt elô a kibocsátáskereskedel-
mi irányelvek 2013-tól 2020-ig terjedô (harmadik) idôszakot érintô fe-
lülvizsgálatára, és egy új, a megújuló forrásokból elôállított energiát 
szabályozó irányelvre. A „klíma- és energiacsomagról” (mostantól fogva 
ez a megnevezés nyer polgárjogot) folyó viták után 2008 decemberé-
ben az Európai Tanácsban kompromisszumos megállapodás születik, 
amely alapján a Parlament öt jogszabályt szavaz meg. Ezek: az emisz-
sziókereskedelmi rendszer (ETS) módosítása, a tagállamok közötti erô-
feszítések megosztása az ETS-en kívül esô szektorokban, a megújuló 
energiaforrások elterjedésének elômozdítása, a szén-dioxid-megkötés 
és geológiai tárolás (CCS), és a személyautók CO2-kibocsátásának csök-
kentése. Tehát mind az öt törvény a szén-dioxid-kibocsátással kapcsolatos. 
Addig, amíg az ETS elsô és második szakaszában (2005–2012) a kvó-
tákat ingyenesen osztották ki, az új megállapodás értelmében 2025-ig 
el kellene érni, hogy az összes kibocsátási egységet csak aukciókon le-
hessen megvásárolni. Az energiaszektorban már 2013-ig el kellene érni 
a 100%-os elárverezési arányt. Ahelyett, hogy a negatív tapasztalatok 
után megszüntették volna e fiktív áruval való kereskedést, „piaci ala-
pon” azt még tovább bonyolítják. Kérdés, hogy az árverezési bevételnek 
mi lesz a sorsa? A 2010 júniusában elfogadott tízéves gazdaságpolitikai 
stratégiához csatlakozva a Bizottság kiadta az Energia 2020 stratégiát, 
amely a korábbi cselekvési terv folytatása. Kiegészítésként a Bizottság 
közleményben adja ki az energia-infrastruktúrákra vonatkozó priori-
tásokat, amelyek az energiahálózatok fejlesztésére tesznek javaslatot. 
Mindezek betetôzéseként 2011 februárjában az Európai Tanács rend-
kívüli ülése keretében megtartották az elsô uniós energiacsúcsot, amelyen 
megerôsítették a Bizottság stratégiai célkitûzéseit, és döntöttek arról, 
hogy a belsô integrált energiapiacot 2014-ig meg kell valósítani. 2012 
szeptemberében az Energiatanács (ilyen is van) elé kerülnek a Megúju-
ló Energiastratégiára és a Transzeurópai Energiastruktúrára (9 straté-
giai energiafolyosó) vonatkozó javaslatok, amelyeket az év végén a Ta-
nács valószínûleg el is fogad. Mindezek 1974 óta sok-sok ezer oldalon 
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és a tagok számának megfelelô nyelveken, és egyre bürokratikusabb 
szervezettel.

A bemutatott nagyon tudatos, lépésrôl lépésre végrehajtott közpon-
tosítási stratégia tanulságos, különösen annak tükrében, hogy elvileg 
az országok energiapolitikája (még) a tagállamok hatáskörébe tartozik, 
miközben pl. a direktívák és törvények kötelezô érvényûek. A 2009 ja-
nuár 1-jén hatályba lépett lisszaboni szerzôdésben az energiaügy viszont 
önálló (EU) politikaként szerepel.

2012 szeptemberében az Európai Parlament Strasbourgban tartott 
teljes ülésén a Bizottság elnöke kijelentette, hogy „a nemzetállamok 
föderációja felé kell haladnunk”. A fentiekbôl egyértelmûen megálla-
pítható, hogy az energiapolitika alakítását már hosszú ideje következe-
tesen ez a föderációs eszme vezérelte. Az energiapolitika színtiszta poli-
tikává vált, az energetikai szakemberek esetleg csak a háttérben jutnak 
szerephez.

a k l í m a-  é s  e n e r g i a p o l i T i k a p á r o s a

Érdemes összevetni az ENSZ által irányított klímapolitikának és az EU 
energiapolitikájának fontosabb történéseit, és azok idôpontjait, amely-
nek alapján néhány fontos megállapítás tehetô:

– Az ENSZ klímapolitikájában mintegy húsz év alatt felgyorsulva ala-
kul ki a szén-dioxid-kibocsátás csökkentésének prioritása: 1979-ben még 
csak feltételesen fogalmazódik meg a CO2 szerepe („hozzájárulhat”), 
az IPCC 1. jelentése (1990) már kibocsátáskorlátozási intézkedéseket 
sürget, a Riói Csúcs (1992) az antropogén éghajlatváltozás politikai el-
ismerése, és a Kiotói Egyezmény (1997) már kibocsátáscsökkentési vál-
lalásokat tartalmaz. Mindezek alapját az IPCC keretében folyó, a klíma-
modellre alapozott vizsgálatok és kutatások képezik.

– Az EU-ban 2007-ig külön pályán fut a klíma-, illetve energiapoli-
tika. Noha hivatalosan deklarált energiapolitika még nem is létezik, 
az 1970-es évektôl (kôolajválság) elindul az energiafelhasználás és az 
importfüggôség csökkentésének szorgalmazása és az energiaszektor át-
alakítása, elsôsorban a villamosenergia- és földgázpiac szabályozásával. 
Megfogalmazódnak az energiapolitika fundamentális célkitûzései, ezek 
között harmadikként a környezetvédelem. Mindeddig az EU az ENSZ 
klímapolitikájának elfogadója és követôje.
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– Az ezredfordulótól kezdve az EU-ban két fronton is jelentôs válto-
zás következik be. Egyrészt megjelenik „az integrált éghajlat-változási és 
energiapolitika”, másrészt a most már deklarált „energiapolitikán” be-
lül prioritást nyer a 20–20–20 kezdeményezés (Európai Tanács, 2007), 
és ezzel a szén-dioxid-kibocsátás csökkentésének mindent felülíró kikö-
vetelése.

– Az önálló EU-s energiapolitika így a világon már közfelfogással elfo-
gadottá vált klímapolitikán keresztül settenkedik be a tagországok ener-
getikájába, miközben az EU a globális felmelegedés elleni küzdelem 
zászlóvivôjévé is vált. E szerepet azért vállalta fel (a Bizottság, a Tanács 
és a Parlament együttes felelôsségében), hogy az önálló EU-s energia-
politikát elfogadtassa, és ezzel e fontos stratégiai területen az Európai 
Föderáció egyik fontos alapkövét lerakhassa.

– Amint korábban tisztáztuk, az éghajlatváltozás nem lehet a szén-
dioxid-kibocsátás következménye, ezért a kibocsátáscsökkentés min-
denáron való szorgalmazásával siklik az EU energiapolitikája tévútra. 
Az ENSZ és az EU mindeközben (mintegy három évtizeden keresztül) 
szóba sem állt az ún. szkeptikusokkal, és nem fogadták be azokat a tu-
dományos eredményeket, amelyekre a szkeptikusok álláspontjaikat ala-
pozzák. A hozzáállás tudományellenes és antidemokratikus.

– A tévútra tévedés fontosabb következményei: a stratégiai jelentôségû 
energiaellátást teljesen a piaci szereplôkre kívánják bízni; értelmetle-
nül visszaszorítják a fosszilis tüzelôanyagok felhasználását; feleslegesen 
jelentôs összegeket fordítanak a dekarbonizálásra; mértéktelenül elô-
térbe helyezik a megújuló energiaforrások hasznosítását, azok jelentôs 
támogatásával (akkor is, ha nem versenyképesek); bevezetésre került 
a szén-dioxid-kvóta kereskedelme; az atomenergia hasznosításának fô 
elônyeként hozzák fel, hogy nem jár szén-dioxid-kibocsátással. Mind-
ezekkel teljesen eltorzul az energetika területén a kutatás, a fejlesztés 
és a beruházások szerkezete (máris igen nagy összegekrôl van szó).  
Európa ezzel jelentôsen csökkenti versenyképességét, és számos terület-
re (akár a környezetvédelmen belül) kevesebb pénz jut, ahol arra sokkal 
nagyobb szükség lenne. A kárt hatványozottan növeli, hogy az EU-ban a 
neoliberális ideológia alapján minden célkitûzést piaci eszközökkel kí-
vánnak elérni (legkirívóbb példa a kibocsátásikvóta-kereskedelem és a 
rendkívül bonyolulttá duzzasztott villamosenergia-kereskedelem). Köz-
ben a piaci verseny komoly morális válságba jutott. Pozitív hozadékként 
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megemlítendô, hogy az utóbbi évtizedekben máris jelentôs kutatási és 
fejlesztési eredmények születtek, közöttük csúcstechnológiák, amelyek-
nek számos kihatása lesz általában a legkülönbözôbb technológiák fej-
lôdésére.

Úgy gondolom, hogy megalapozottan tehetô fel az a nyugtalanító 
kérdés, hogy az energetika nem jutott-e tévútra? Arra kell tudnunk vá-
laszt adni, hogy az EU klíma- és energiapolitikája mennyiben szolgálja 
a tagországok állampolgárainak érdekeit? Amíg a helyes választ meg-
kapjuk, naponként nô a szén-dioxid-kibocsátás csökkentésére fordított 
száz- és százmilliárdok összege, ahelyett hogy pl. a felmelegedés káros 
következményeinek csökkentésére és igazi környezetvédelemre fordí-
tanák. Ilyen EU-ban, liberális piacgazdaságban kell élnünk? Miközben 
az Európai Parlamentnek nincsen jobb dolga, mint e kis Magyaror-
szág kötelességszegéseivel foglalkozzék? Az viszont eredmény számára, 
hogy a villamos energia kereskedésével kis hazánkban több mint 60 cég 
foglalkozik, tôzsdék is léteznek, még sincs igazi korrekt, árcsökkentést 
eredményezô verseny, és mindent mi fizetünk (egy kilowattóra villamos 
energia ára 50 forint).

Utóbbi, csupán egyetlen kérdéssel eljutottunk a magyar energiapoli-
tikához. Röviden, sommásan néhány véleményfoszlányt talán érdemes 
megfogalmazni (hiszen külön részletes tanulmányt igényelne). Igazán 
önálló energiapolitikával nem rendelkezhetünk az EU-tagságunk (füg-
gôségünk) okán. A rendszerváltozás után gyorsan igyekeztünk szolgai 
módon (akár túl-) teljesíteni a velünk szemben támasztott követeléseket 
(dereguláció, privatizáció, liberalizáció, energiatörvények stb.). Csu-
pán egy kirívó példa: 1987 óta (amikorra a Paksi Atomerômû negyedik 
egysége elkészült) nem építettünk egyetlen, állami kezdeményezésû, 
a mindenkori energiapolitika keretébe illeszkedô, korszerû nagy kon-
denzációs erômûvet (külföldi befektetôk építettek). Egyre nô a villa-
mosenergia-import. Pedig minden kormánynak volt (van) új és újabb 
energiapolitikai koncepciója, stratégiája. De hát ezek inkább (a parla-
ment jóváhagyásával készült) jól vagy kevésbé jól sikerült (törvényi szint-
re emelt) tanulmányok és újabban e törvényhez kapcsolódó cselekvési 
tervek (az említett divatos mûszavak már-már irritáló ismétlôdésével). 
Ezekbôl rendre vajmi kevés valósul meg. Ha az EU energiapolitikája 
hibás, akkor a miénk is csak az lehet. Ahogy már említettük, a rendszer-
változás óta a magyar energetika sodródik, nincsen nemzeti karaktere. 
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A politika egyre inkább rátelepedett az energetikai ágazatra, ezért in-
kább csak politikánk van, kevés energetikai szakmaisággal (a parlament-
ben régóta egyetlen hozzáértô energetikai szakember sincsen, másutt 
is elvétve akad). Az energiapolitikát már egy jó ideje a közgazdászok, 
a jogászok és a pénzügyérek „csinálják”. Olyan is. Külön kiemelendô, 
hogy a fukusimai atomerômû katasztrófája után is görcsösen ragasz-
kodnak a Paksi Atomerômû (több szempontból kifogásolható) bôvíté-
séhez. Talán egyetlen pozitív elmozdulás: újabban változóban van az 
állami szerepvállalás újraértékelése, és ennek keretében keleti irányban 
(az energiahordozók importján túlmutató) gazdasági és azon belül az 
energetikai együttmûködés kölcsönös elônyökön nyugvó megújítása.  
A parlamenten kívül irreálisan nagyszámú (különösen megújuló) ener-
getikával foglalkozó intézmény, cég, alapítvány, szakmai és civil szer-
vezet, pályázatok beadására szakosodott iroda jött létre, mindahány az 
EU-s támogatásokra számítva. Egyre követelôdzôbb hangnemben lép-
nek fel a pályázati kiírásokra várva. Egy tévútra tévedt politika termékei.
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Brit kilépés? 
A népszavazás terve

Brixit?
Planned Referendum

Összefoglalás
A tanulmány arra tesz kísérletet, hogy felvázolja a David Cameron ál-
tal bejelentett népszavazási terv politikai kontextusát és történelmi 
hátterét. A szerzô elôször magát a beszédet tekinti át, a hangsúlyozott 
szempontokat és értékeket, majd a népszavazás tervének belpolitikai 
fogadtatását elemzi. Ennek során megvizsgálja a konzervatívok, a Mun-
káspárt, a koalíciós partner, a liberális demokraták és az EU-tagságot 
ellenzô Függetlenségi Párt elsô reakcióit. A tanulmány utolsó részében 
a szerzô a jeles konzervatív filozófusnak, Roger Scrutonnak a nemzet-
állam védelmében felsorakoztatott érveivel igyekszik magyarázni a brit 
konzervatívok euroszkepticizmusát.

Summary
This study makes an attempt to survey the political context and histo-
rical background of David Cameron’s promise to hold a referendum 
on British membership in the EU. The author first analyzes Prime 
Minister’s speech, and then takes a look at the reception of this promise 

egeDy gergely egyetemi tanár, Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Közigazga-
tástudományi Kar (gergely.egedy@gmail.com).
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in British politics. The first reactions of the Conservatives, the Labour 
Party, the coalition partner, the Liberal Democrats, and the anti-EU 
UKIP are explored. Finally, the arguments of the noted philosopher, 
Roger Scruton are given in defence of the nation-state to explain why 
British Conservatives are inclined to espouse Euroscepticism.

„Vonakodó európai” – szinte a Közös Piachoz történt 1973-as csatlako-
zása óta így tekintenek Nagy-Britanniára a kontinensen. Nem teljesen 
alaptalanul, hiszen a britek mindmáig féltékenyen ôrzik szuverenitásu-
kat – mintha a sziget-lét messzemenô lélektani következményekkel is 
járna… Nagy-Britanniának az Európai Unióhoz fûzôdô, számos feszült-
séggel terhelt kapcsolatának történetében újabb fordulópontot ígér 
David Cameron idén januárban tett bejelentése, miszerint ha a konzer-
vatívok nyerik meg a választást 2015-ben, akkor népszavazást írnak ki a 
brit tagságról még a következô kormányzati ciklus elsô felében. Aligha 
kétséges, hogy a britek nagy kockázatot vállalnak az elszakadás lebeg-
tetésével, de ez a lépés mégsem annyira meglepô a történelmi elôzmé-
nyek ismeretében. Ezek áttekintése elôtt azonban vessünk egy pillantást 
arra, hogy pontosan mit is mondott a miniszterelnök 2013. január 23-
án! Lényeges ugyanis, hogy milyen érvek, szempontok és hangsúlyok 
fogalmazódtak meg a brit álláspont magyarázatában.

Jól felépített és hatásos beszédében Cameron abból indult ki, hogy 
brit nézôpontból az Európai Unió nem cél, hanem eszköz.1 Elismerve az 
európai integrációs törekvések történelmi érdemeit a világháború által 
szétszaggatott kontinens talpra állításában, arra a következtetésre jutott, 
hogy az európai együttmûködést új alapokra kell helyezni. A kontinens-
nek meg kell értenie, hogy „egy szigetlakó nép karakterével rendelke-
zünk, függetlenek vagyunk, és szenvedélyesen védjük a szuverenitásun-
kat”.2 A beszéd egészében ugyanakkor többször is visszaköszönô állítás, 
hogy egy jobb megállapodás nemcsak a briteknek, hanem Európának is 
hasznos, sôt nélkülözhetetlen lenne.

Miért is szükséges az együttmûködés átalakítása? Mindenekelôtt 
azért, mert Európának három történelmi kihívásra kell felelnie. Az elsô 
az eurózóna jövôje, a második az európai versenyképesség hanyatlása, 
a harmadik pedig a veszélyes mértékben növekvô „demokratikus defi-
cit” az EU intézményei és polgárai között. A legsúlyosabb veszélyt nem 
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azok jelentik Európára nézve, hangsúlyozta Cameron, akik változásokat 
sürgetnek, hanem azok, akik a változtatások gondolatát eretnekségnek 
nyilvánítják. „Ugyanabból több” („more of the same”) nem fog segíteni 
– csak még kisebb versenyképességet, még kisebb növekedést fog ered-
ményezni.3

Mindezzel összefüggésben Cameron „víziója” az új Európáról a kö-
vetkezô öt elvre épült.

Az elsô a versenyképesség, amelynek középpontjában az egységes  
piacnak és a bürokrácia leépítésének kell állnia.

A második a rugalmasság, amely figyelembe veszi a tagországok nagy-
mértékben eltérô adottságait és érdekeit. Amely tudomásul veszi, hogy 
egyesek a szoros integrációban érdekeltek – mások pedig nem. Hagyjuk 
az ún. „kétsebességes Európáról” való beszédet, jelentette ki, induljunk 
ki abból, hogy demokratikus nemzetek együttmûködésérôl van szó, 
melyben az Unió alapjának az egységes piacot, nem pedig az egységes 
pénznemet tekintik. Az EU-ról szóló egyezmény arra kötelezi a tagokat, 
hogy az „egyre szorosabb unió” („ever-closer union”) megteremtésén 
munkálkodjanak – méltányos lenne, ha ezt nem írnák elô mindenki 
számára kötelezô jelleggel. A rugalmasságra épülô együttmûködés nem 
ugyanaz a perspektíva, mint „az egyre szorosabb unió”, ám éppolyan 
érvényes, állította a miniszterelnök.4

Cameron harmadik elve az, hogy az európai intézményeknek átadott 
jogköröket vissza is lehessen venni. A miniszterelnök emlékeztetett arra, 
hogy elvi síkon Laekenben errôl már megállapodtak, de ez az ígéret 
nem teljesült… Nem lehet mindent „harmonizálni”: nem lehet reálisan 
azt követelni, hogy az Uniónak joga legyen például a brit kórházi orvo-
sok munkaidejét szabályozni.

Negyedikként fogalmazódott meg a demokratikus felelôsség, a szá-
monkérhetôség elve, azzal érvelve, hogy valójában nincs „európai dé-
mosz”. Mi következik ebbôl? Cameron olvasatában az, hogy a nemzeti 
parlamenteknek kell a demokratikus legitimitás forrásainak lenniük. 
A választott politikusok mindenekelôtt saját országuk törvényhozóinak 
tartoznak felelôsséggel.5

Az ötödik elv a korrektségé (fairness). Ezzel kapcsolatban Came-
ron azt emelte ki, hogy akármilyen megállapodások szülessenek is az  
eurózónát illetôen, ezeknek méltányosnak kell lenniük nemcsak a 
bent lévôk, hanem a kívülállók számára is. Ismét leszögezte, hogy Nagy- 
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Britannia nem kíván a közös pénzt használókhoz csatlakozni, de nincs 
közgazdasági oka annak, hogy a közös valuta és a közös piac határai 
egybeessenek – mint ahogy Schengen és az egységes piac között sincs 
ilyen kapcsolat.

Ami Nagy-Britanniát illeti, elôször is azt kell figyelembe venni sze-
rinte, hogy „az EU-ból való kiábrándultság csúcsponton van”. A mi-
niszterelnök úgy látja, a britek azt érzik, hogy ez nem az az integráció, 
amelyhez annak idején csatlakoztak. Pontosan érzékelik, hogy minden 
új szerzôdés tovább rontja a tagállamok és Brüsszel közötti egyensúlyt 
az utóbbi javára. „Az EU a politikai integrációnak egy olyan szintje felé 
halad, amely messze túllépi Nagy-Britannia komfortérzetét”,6 mondta. 
Azon gyakran hallható felvetésre, miszerint felelôtlenség felvetni a tag-
ság fenntartásának kérdését, így válaszolt: ha nem vagyunk hajlandók 
errôl konzultálni a társadalommal, azzal csak a kiválás esélyeit növeljük. 
„Ezért vagyok a referendum híve”, vonta le a következtetést.7

Nem lenne azonban szerencsés a népszavazást most rögtön kiírni – ez 
a gondolat is lényeges eleme a beszédnek. Elôbb ugyanis meg kell adni 
az esélyt az EU-n belüli együttmûködés átalakítására. A „kint vagy bent?” 
kérdésére nem lehet addig felelni, amíg nem tudjuk, milyen alternatí-
vák között lehet választani. A válság következtében az Európai Unió is 
át fog alakulni – a kapcsolatok új alapokra helyezése elkerülhetetlen 
lesz. A konzervatívok álláspontja tehát az, jelentette ki Cameron, hogy 
a 2015-ben esedékes parlamenti választás elôtt felhatalmazást kérnek a 
polgároktól, hogy megkezdhessék a tárgyalásokat az Európai Unióval, 
s ha megkapják a bizalmat, ezek lefolytatása után fogják megkérdezni 
a briteket a bent maradásról. Cameron egyértelmûvé tette: ô a tagság 
híve, mert az Nagy-Britannia gazdasági mozgásterét és politikai súlyát 
egyaránt megnöveli. Ha sikerül méltányos, a brit érdekeket figyelembe 
vevô megállapodást kötni, ô „szívvel-lélekkel” az Unióban maradás mel-
lett fog kampányolni…8

ko n T i n u i T á s  v a g y ú j  i r á n y?

Ez a népszavazás az igenrôl vagy a nemrôl fog szólni, deklarálta Came-
ron, e ponton egy kicsit meg is állva a beszédben, mintha érzékeltetni 
akarná kijelentésének történelmi súlyát. Vajon mennyiben jelent újdon-
ságot a brit konzervatívok Európához való viszonyában a fentebb vázolt 
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álláspont? A Konzervatív Pártot 2005 óta irányító Cameron jó néhány 
vonatkozásban célul tûzte ki a konzervatív politika megújítását, de bát-
ran állíthatjuk, hogy Európa vonatkozásában mégis inkább a folytonos-
ságot képviseli. A brit konzervatívok ugyanis hagyományosan a „nemze-
tek Európájának” az eszméje mellett álltak ki, vagyis elutasították, hogy 
az európai integráció nemzetek 
feletti, „szupranacionális” jel-
leget öltsön, egy Brüsszel által 
irányított „szuperállam” formá-
jában. Fûzzük ehhez hozzá, hogy 
a viszonylag kései csatlakozás 
(1973. január 1.) a szigetország 
szempontjából valóban nem ép-
pen a legkedvezôbb feltételek mellett történt, ezért meg lehet érteni a 
brit panaszokat. (Elég, ha csak arra utalunk, hogy az agrártermelôket 
támogató ún. közös mezôgazdasági politika egyértelmûen elônytelen 
egy olyan ipari ország számára, mint Nagy-Britannia.) Az 1979-ben kor-
mányra került Margaret Thatcher különösen gyanakvónak mutatkozott 
Európával kapcsolatban: miniszterelnökségének 11 éve alatt következe-
tesen kiállt a brit szuverenitás védelmében Brüsszel erôsödô centralizáló 
törekvéseivel szemben, számos konfliktust is vállalva ezzel. Emlékezetes, 
hogy a bukásában is döntô szerepet játszott az Európai Monetáris Rend-
szerrel szemben tanúsított kôkemény ellenkezése, e kérdésben ugyanis 
saját kulcsminiszterei sem értettek vele teljesen egyet.9

A bipoláris világrend megszûnése és a Kelet-Közép-Európában lezajló 
rendszerváltás után a brit konzervatívok síkra szálltak a szovjet uralom-
tól megszabaduló országok, köztük hazánk mielôbbi felvétele mellett – 
ez ugyanis újabb érvet kínált nekik a „laza szerkezetû” Európai Közössé-
gért folytatott küzdelmükben. Thatcher nem osztotta Brüsszelnek azt a 
véleményét, hogy elôször belülrôl kell elmélyíteni az integrációt, mivel 
egyáltalán nem kívánta elmélyíteni az integrációt.10 Utódja, John Major 
támogatta ugyan a csatlakozást az Európai Monetáris Rendszerhez, de 
az integráció nemzetek fölötti tendenciáival kapcsolatos tory aggályo-
kat ô is osztotta. Az 1992-ben kötött maastrichti egyezményben ezért 
kiharcolta, hogy Londonnak legyen joga távol maradni az egységes 
pénzrendszertôl, és azt is elérte, hogy az EU szociálpolitikai szabályai se 
legyenek érvényesek saját országára. Maastricht után a brit Európa-po-

A brit konzervatívok ugyanis 

hagyományosan a „nemzetek 

Európájának” az eszméje 

mellett álltak ki…
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litika egyik sajátos eszköze lett a „kívül maradási” (opt-out) jogok kihar-
colása. Jórészt Major érdeme volt az is, hogy a maastrichti nyilatkozatból 
végül kimaradt az a formula, miszerint az Unió távlati célja a „föderális 
állammá” alakulás.

Az 1997-ben hatalomra került Új Munkáspárt – bizonyos fokig sa-
ját hagyományaival is szakítva, hiszen a hatvanas-hetvenes években a 
Labour Party sem lelkesedett Európáért – jóval kevesebb fenntartást 
táplált az EU-val kapcsolatban. Sôt, Tony Blair kormánya a Major által 
elutasított „Szociális Fejezetet”, vagyis a szociálpolitika szabályozásának 
közös elveit is elfogadta. Az euró bevezetésének a megkísérlésétôl vi-
szont még a munkáspártiak is tartózkodtak; bár Blair eleinte mérlegelt 
egy népszavazást ez ügyben, végül elállt tôle. Ebben nagy szerepe volt 
pénzügyminiszterének, majd pedig 2007-tôl utódjának, Gordon Brown-
nak, aki mélyen idegenkedett a közös valutára való áttéréstôl. Arra is 
érdemes utalni, hogy az Európával kapcsolatos politika jogi kereteit a 
Blair-korszak alkotmányos reformjai (a Felsôház átalakítása, hatalomát-
ruházás Skóciában és Walesben, arányos választási rendszer az EP-válasz-
táson stb.) érdemben módosították.

Eközben, a hosszúra nyúlt ellenzéki idôszakban a toryk „euroszkep-
ticizmusa” a korábbinál is markánsabbá vált. Olyannyira, hogy innen-
tôl fogva de facto megszûnt a párt éles belsô megosztottsága Európa 
ügyében: az integráció további mélyítésének hívei elveszítették minden 
befolyásukat, a hangadó Európa-párti politikusok (Kenneth Clarke,  
Chris Patten, Michael Heseltine) kiszorultak a párt vezetôségébôl. Ezzel 
párhuzamosan a párt parlamenti képviselôinek a körében is jelentôsen 
megnôtt az „euroszkeptikusok” aránya. A konzervatívokat 1997 és 2001 
között vezetô William Hague – jelenleg a szigetország külügyminiszte-
re – az „árnyékkormány” vezetôjeként így határozta meg a követendô 
stratégiát: „Európában, de nem Európa által vezetve” („In Europe but 
not run by Europe”). A Hague vezette toryk nem kevesebbet követeltek, 
mint a nizzai egyezmény újratárgyalását és az EU intézményi struktúrá-
jának teljes átalakítását.11 A „flexibility”, a rugalmasság gondolata, amely 
nagy hangsúlyt kapott Cameron fentebb idézett beszédében is, már ek-
kor megfogalmazódott: Hague szintén sürgette, hogy a „single market”, 
az egységes piac elfogadásán túlmenôen a tagországoknak ne kelljen 
minden döntést magukra nézve kötelezônek tartaniuk. Úgy látta – s e 
meggyôzôdésében pártvezetô utódai, Ian Duncan Smith (2001–2003) 
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és Michael Howard (2003–2005) is osztoztak –, hogy az ezredfordulóra 
az Európai Unió integrálódása már olyan szintre jutott, amelynél több 
se nem kívánatos, se nem lehetséges.

Az EU bírálata azonban, még ha sokan egyet is értettek vele, kevés-
nek bizonyult ahhoz, hogy a toryk választást nyerjenek: 1997 után 2001-
ben és 2005-ben is vereséget szenvedtek. Ennek fô okát abban láthatjuk, 
amit közvélemény-kutatások egész sora igazolt, nevezetesen, hogy az 
Európához való viszonyulás kérdésének nincs akkora jelentôsége a brit 
választók szemében, hogy önmagában bármit is eldönthessen. A párt 
politikáját az „együtt érzô konzervativizmus” jegyében megújító, s ezzel 
a torykat 2010 májusában kormányra juttató Cameron igen jól ráérzett 
erre, amikor stratégiájában tudatosan igyekezett háttérbe szorítani Eu-
rópa kérdését.12 Ez viszont nem jelentette azt, hogy szakított pártja euro-
szkeptikus irányvonalával. A vele készített, nagy sikerû interjúkötetben 
így foglalta össze az álláspontját: „Szerintem az integráció túl messzire 
ment, mégpedig a rossz irányba.”13 E meggyôzôdésétôl vezérelve vitte 
ki a Konzervatív Pártot az Európai Parlament néppárti frakciójából is, 
mert az következetesen támogatta a politikai unió megvalósítását segítô 
lépéseket.14

Az EU új alapokmányává emelkedô, 2007 decemberében Gordon 
Brown által is aláírt lisszaboni szerzôdés ügyében Cameron kezdettôl 
fogva elutasító álláspontot képviselt, azt hangsúlyozva, hogy az egyez-
mény nemzetek feletti keretbe kívánja belekényszeríteni a tagországo-
kat, s ezzel fenyegeti a brit szuverenitást. Kilátásba helyezte, hogy ha a 
konzervatívok kormányra kerülnek, s addig még nem dôlt el véglegesen 
az egyezmény sorsa, feltétlenül népszavazást írnak ki. 2009 novembe-
rében azonban Csehország hozzájárulásával az utolsó akadály is elhá-
rult az egyezmény hatálybalépése elôl, így, sokak csalódására, ejtette a 
referendumot. Arra viszont ígéretet tett 2009 novemberében, egy nap-
pal a prágai bejelentés után tartott Európa-beszédében, hogy választási 
gyôzelme esetén törvénybe iktatják: népszavazás nélkül a jövôben Nagy-
Britannia egyetlen kormánya sem mondhat le az EU javára valamely 
fontosabb jogosítványáról. Nem fordulhat többet elô, hangsúlyozta, 
hogy London úgy ad át újabb jogokat Brüsszelnek, hogy errôl a brit 
polgárokat nem kérdezik meg.15
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Tö r v é n y a  b r i T  s z u v e r e n i T á s r ó l

2010 májusa elôtt tett ígéreteinek beváltását megnehezítette Cameron 
számára az a körülmény, hogy végül kénytelen volt koalíciót kötni a 
liberális demokratákkal – épp azzal a párttal, amely a brit politikai pa-
lettán a leginkább elkötelezett az európai integráció ügyében. A brit 
szuverenitási törvény megalkotására vonatkozó ígéretét azonban, amely 
a toryk 2010-es kampányának is hangsúlyozott üzenete volt, beváltotta. 
A 2010 novemberében az Alsóház elé terjesztett, 2011 márciusára meg-
szavazott, és júliusban a királynô által szentesített European Union Act 
egyértelmûen leszögezte: bármilyen újabb, az EU javára történô szuve-
renitástranszferre csak népszavazást követôen kerülhet sor.16 A törvény 
egyaránt vonatkozik arra az esetre, ha az EU új jogkört szeretne meg-
szerezni, vagy ha egy már meglevô kompetenciát szeretne kibôvíteni. 
Expressis verbis is kimondja a törvény, hogy referendumot kell tarta-
ni akkor, ha az ország az eurózónához vagy a schengeni határôrizeti 
rendszerhez kívánna csatlakozni.17 Túlzás nélkül állítható, hogy ehhez 
hasonló súlyú döntést Európa kapcsán nem hozott a brit parlament a 
Közös Piachoz való csatlakozás óta. Figyelemre méltó módon a 18. pa-
ragrafus, a „szuverenitási klauzula” elvi síkon deklarálja, hogy a brit par-
lament teljesen szuverén, következésképp az Európai Unió joga csak 
azért érvényesül Nagy-Britanniában, mert a parlament ezt így akarja.18  
A törvényjavaslat indoklása sokatmondó módon kiemeli: „amit egy szu-
verén parlament elhatározhat, azt mindig vissza is vonhatja” („What a 
sovereign Parliament can do, a sovereign Parliament can always undo”). 
Ismeretes, hogy a parlamenti szuverenitás doktrínája az 1688–89-es „di-
csôséges forradalom” óta a brit politikai hagyományok egyik központi 
eleme, s a lisszaboni szerzôdést is min de nek elôtt azért vetették el a kon-
zervatívok, mert ezt fenyegette.

Emlékezetes, hogy 1992-ben Maastrichtban a Major vezette Nagy-Bri-
tannia nemet mondott az Európai Monetáris Unióra, s ezen – mint fen-
tebb említettük – még a munkáspárti kormányok sem változtattak. Az euró 
ügyében Cameronnak sikerült érvényesítenie a konzervatív álláspontot a 
két párt koalíciós szerzôdésében, amely kimondta, hogy Nagy-Britannia 
„nem csatlakozik, és meg sem kísérli a csatlakozást” az euróövezethez a 
jelenlegi parlamenti ciklusban.19 Az euró bevezetésére a brit polgárok túl-
nyomó többsége is nemet mond. A monetáris unióba való belépés elutasí-
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„Miért nem lehet az EU az, 

amihez a csatlakozást annak 

idején megszavaztuk  

– közös piac?”

tásával együtt a konzervatívok a fiskális har mo ni zá ciót és a közös európai 
adópolitikát is elutasítják. Ennek az álláspontnak a képviselete viszont már 
jóval nehezebb, s nemcsak azért, mert koalí ciós partnerük errôl másként 
vélekedik, hanem sokkal inkább azért, mert a 2008-ban kirobbant világ-
gazdasági válság következményei, köztük az euró megrendülése az egész  
Unióban felerôsítették a közös 
gazdasági kormányzás kiterjesz-
tésének a szándékát. Tény, hogy 
a brit gazdaság már millió szállal 
fonódott össze az Unióval; jog-
gal hangsúlyozza a jeles EU-szak-
értô, Gálik Zoltán: „Európa az 
Egyesült Királyság számára ma 
már nem választási lehetôség, hanem a gazdaságpolitika alapfeltétele”.20 
Nagy-Britannia tehát érdekelt az Unió gazdasági stabilitásában. S bár a 
brit GDP növekedése 1991 és 2009 között kiugróan magas, 48%-os volt, 
s ezzel megelôzte a franciákét és az egyesítés terhével küzdô németekét 
is, a válság a szigetország gazdaságát is erôsen megrendítette.21 (A ban-
kok konszolidációja pedig hatalmasra duzzasztotta az államadósságot.) 
A konzervatív dominanciájú londoni kormány azonban továbbra is úgy 
gondolja, hogy az európai gazdaság regenerálásához nem a közös sza-
bályozás kiterjesztése, hanem sokkal inkább az integráció liberalizálása 
vezethet el. „Miért nem lehet az EU az, amihez a csatlakozást annak ide-
jén megszavaztuk – közös piac?”, tette fel az elképzeléseinek lényegét jól 
visszaadó kérdést Cameron januári beszédében.22

Stratégiai célnak tekinti Cameron, hogy Nagy-Britannia ismét ki-
léphessen – legalább részlegesen – a brit gazdaságnak szerinte komoly 
károkat okozó Szociálpolitikai Egyezménybôl. A szociális és foglalkoz-
tatási szabályok európai szintû egységesítése ellen régóta küzdenek a 
konzervatívok, és felettébb neheztelnek azért, hogy Blair lemondott a 
Major által Maastrichtban e tekintetben elért „opt-out”-ról. Az ismételt 
kilépés szándéka viszont komoly ellenállásba ütközik a többi tagállam 
részérôl, amelyek úgy vélik, a lazább szabályozás lehetôsége számottevô 
versenyelônyt biztosítana a brit gazdaságnak. (Ezért jelenleg Cameron 
is valamilyen kompromisszumos megoldásra törekszik.) Ezzel összefüg-
gésben kívánatosnak tartja Cameron az Európai Alapjogi Chartából 
való kimaradást is. A Charta a brit állam által is aláírt Emberi Jogok 
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Európai Egyezményére épül (European Convention on Human Rights, 
1950), de ahhoz képest pluszjogokat is biztosít a polgároknak, fôként 
épp a fentebb említett szociális-munkajogi dimenzióban. A lisszaboni 
szerzôdésben Nagy-Britannia jogot nyert – „precedensalapú” jogrend-
szert alkalmazó országként –, hogy eltérjen a Charta rendelkezéseitôl. 
Tegyük azonban hozzá, hogy a toryk közül sokan nem érzik elég erôs-
nek ezt a biztosítékot.

A konzervatívok fontosnak tartják Nagy-Britannia jogi szuvereni-
tásának védelmét annak érdekében, hogy a brit bíróságok jogkörét a 
brüsszeli döntéshozók ne csorbíthassák. Az elsôbbségre igényt tartó kö-
zösségi jog és a brit jogrend ütközése a brit–EU kapcsolatok egyik leg-
inkább neuralgikus területének tekinthetô. Cameron különösen hang-
súlyozta, hogy meg kell akadályozni a közösségi bíróságok büntetôügyi 
jogkörének további kiterjesztését. Bûnügyekben csak brit bíróságok 
kezdeményezhetnek vizsgálatokat, vallja. Theresa May belügyminiszter 
2012 októberében félreérthetetlenül jelezte, hogy a kormány alkalmaz-
ni kívánja a jövôben is a lisszaboni szerzôdés vitájában kivívott kimara-
dási lehetôséget az igazságügyi és belügyi együttmûködést érintô uniós 
jogszabályok tekintetében. Ezzel szeretné kizárni annak a lehetôségét, 
hogy a luxemburgi székhelyû Európai Bíróság beleszólhasson a brit 
igazságszolgáltatásba; a lisszaboni szerzôdés alapján a testületnek erre 
2014. december 1-jétôl lenne joga. E lépés a gyakorlatban azt jelente-
né, hogy London felmondaná a részvételét a 135 uniós jogszabály által 
lefedett igazságügyi és rendôri együttmûködésben.23 Valójában a britek 
nem szeretnék mind a 135 jogszabályt elutasítani, viszont az „opt-out”-ot  
csak egyben lehet alkalmazni. (Ez azzal járna például, hogy a brit rend-
ôrség nemzetközi nyomozások során nehezebben kapna segítséget a 
többi tagállamtól.) Különösen kényes elem a bevándorlás szabályozása, 
amelyet illetôen a konzervatívok az erôs korlátozás pártján állnak. Ra-
gaszkodnak ahhoz is, hogy kívül maradjanak a schengeni határôrizeti 
rendszeren. (Így viszont Nagy-Britannia nem fér hozzá például a vízu-
mokat tartalmazó európai adatbázishoz.)

Cameron januári Európa-beszédének közvetlen elôzményeként több 
mint száz tory képviselô a pártban növekvô befolyású Andrea Leadsom 
kezdeményezésére egy jelentést készített azzal a céllal, hogy nyomaté-
kot adjon a miniszterelnök törekvésének. A „Fresh Start”, vagyis „Új 
Kezdet” nevû csoportosulás tagjai érvekkel alátámasztva követelték az 
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EU-nak korábban átadott jogosítványok visszatelepítését, és úgy foglal-
tak állást, hogy nem akarják ugyan kiléptetni az országot az Unióból, de 
„jelentôs változtatásokat” szeretnének látni a fennálló kapcsolatokban.24 
Az átadott kompetenciák (részleges) visszaszerzésének gondolata, mint 
láttuk, Cameron januári beszédében is megjelent, a Laekeni Nyilatko-
zatra történô utalással. Ez az állásfoglalás, amelyet a 2001-es EU-csúcsér-
tekezlet fogadott el Belgiumban, brit értelmezésben lehetôséget kínál 
bizonyos korábban átadott jogok és kompetenciák „repatriálására”. Ca-
meron tehát abból indul ki, hogy az integráció „nem egyirányú utca” – 
az EU-val fenntartott brit kapcsolatok teljes megújításának koncepciója, 
beszédének fô mondanivalója erre az elôfeltevésre épít.

a n é p s z a v a z á s b e j e l e n T é s é n e k f o g a D T a T á s a

A népszavazás ötlete igen ellentétes reakciókat váltott ki a brit politi-
ka berkeiben. Ami a kormányzó konzervatívokat illeti, többségük elé-
gedetten fogadta a bejelentést – ami persze messze nem jelent teljes 
nézetazonosságot a körükben. A helyzet pikantériája ráadásul az, hogy 
az Európa-párti toryk egy része éppúgy üdvözölte a tervet, mint a párt 
kemény euroszkeptikus szárnya. A tagság mellett kiálló John Major ex-
miniszterelnök is üdvözölte utódjának a szándékát, azzal érvelve, hogy 
a referendum „katartikus” hatású lehet, s így végre lezárhat egy évti-
zedek óta húzódó vitát. Lord Ashcroft, a párt korábbi elnökhelyettese 
ugyanakkor arra figyelmeztetett, hogy a 2015-ös választási esélyeket igen 
könnyen ronthatja, ha az Európához való viszonyt állítják, más kérdések 
rovására, a kampány középpontjába.25 

A Munkáspárt vezetôje, Ed Miliband szinte azonnal elutasította a re-
ferendumot – több kommentátor szerint ezzel nagy hibát követve el, 
mert a toryk így könnyen azt mondhatják, hogy ô nem bízik meg a brit 
választók bölcsességében. A Labour Party viszonylag egységesnek tûnik 
az integráció folytatásához való viszonyában, vezetésében nincs számot-
tevô Európa-ellenes csoport, a viták inkább az alkalmazandó taktika kér-
déseirôl szólnak. Néhányan kiálltak a referendum elkerülhetetlensége 
mellett, köztük Keith Vaz egykori Európa-ügyi miniszter.26

A konzervatívok jelenlegi koalíciós partnerének, az EU iránt elköte-
lezett liberális demokratáknak a vezetôje, Nick Clegg úgy foglalt állást, 
hogy egyáltalán nem támogatja a népszavazás ötletét, de ezt mégsem 
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tekinti olyan dolognak, amely kizárna egy jövôbeli koalíciót Cameron 
pártjával. Clegg azzal érvelt, hogy a referendum kilátásba helyezése el 
fogja bátortalanítani a befektetôket, s ezáltal akadályozza a brit gazda-
ság növekedését, amire pedig a válság sújtotta világban óriási szükség 
lenne.27

E vélekedéssel, legalábbis egyelôre úgy tûnik, a brit gazdasági csúcs-
vezetôk többsége is egyetért. Fogalmazzunk nagyon pontosan: a hír 
némi nyugtalanságot váltott ki a körükben, de ennél többrôl, valami-
féle pánikról semmiképp sem beszélhetünk. A pesszimistább vélemé-
nyek közé tartozott Sir Martin Sorrellé (a WPP, a nagy brit hirdetési 
cég vezetôje), aki a brit kiválás lehetôségét a világgazdasági válságból 
való kilábalás egyik potenciális akadályának minôsítette. Hasonlóan 
foglalt állást befolyásos üzletembereknek az a csoportja is, amely még 
a miniszterelnök bejelentése elôtt nyilatkozatban figyelmeztetett a Te-
legraph hasábjain, hogy a feltételek újratárgyalásának kísérlete „árthat 
a brit gazdaságnak”.28 56 gazdasági vezetô viszont közös levelet juttatott 
el a Timesnak, üdvözölve Cameron bejelentését. Egyikük, Ian Cheshire 
úgy érvelt, hogy jobb, ha a miniszterelnök szab irányt az eseményeknek, 
mintha hagyná magát sodortatni.

Az EU-ból való kilépést szorgalmazó Függetlenségi Párt (UKIP, Uni-
ted Kingdom Independence Party) vezére, Nigel Farage saját álláspont-
ja gyôzelmeként értékelte a népszavazás bejelentését. Végre nyíltan be-
szélnek errôl a lehetôségrôl, emelte ki. Hozzátette ugyanakkor, hogy 
nem ért egyet azzal, hogy ilyen sokat kell várni a népszavazásra, aminek 
a megtartását már csak azért sem tartja valószínûnek, mert a konzervatí-
voknak csekély esélyük van a gyôzelemre 2015-ben. Szerinte a feltételek 
javításának sincs sok esélye, mert a többi tagállam nem fogja hagyni, 
hogy Nagy-Britannia „à la carte” válogasson az EU intézkedései közül. 
Megítélése szerint Cameron csak taktikázik, valójában nagyon „puha” 
Európa ügyében.29 Farage 1992-ben, a maastrichti egyezmény aláírása 
után lépett ki a Konzervatív Pártból, 1993-ban részt vett a UKIP megala-
pításában, 1999 óta tagja az Európai Parlamentnek. 2006 és 2009 között 
már ô vezette pártját, s az elnöki posztot 2010-ben ismét visszaszerezte. 
Sokáig szélsôségesnek tartották, ám megítélése az utóbbi idôben, az EU-
tagság elutasítottságának megnövekedésével összefüggésben, valame-
lyest megváltozott. Több politikai megfigyelô is úgy véli, hogy Cameron 
egyik célja épp az volt a népszavazás kilátásba helyezésével, hogy meg-
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akadályozza a Függetlenségi Párt választói támogatottságának további 
növekedését. A legutolsó, 2009-es EP-választáson a Nagy-Britanniának 
fenntartott 73 helybôl 13-at ez a párt nyert el, a szavazatoknak csaknem 
17 százalékával, másodikként a konzervatívok mögött, s a Munkáspártot 
is megelôzve.

2012-ben Farage megpendítette a konzervatívokkal kötendô 2015-
ös választási szövetség gondolatát is az EU-ellenesség közös platform-
ján. Egy ilyesfajta együttmûködésnek persze – egyelôre – igen kicsi az 
esélye, érdemes viszont eltûnôdni azon, hogy elméleti síkon hogyan is 
írhatjuk le az euroszkepticizmus változatait. A legjobban használható 
talán Taggart és Szczerbiak tipológiája: a neves szerzôpáros a „puha” és 
a „kemény” euroszkepticizmust különböztette meg: míg az elôbbi csak 
azon törekvésekkel áll szemben, amelyek az integráció elmélyítésére és 
a nemzetállamok jogkörének drasztikus megnyirbálására irányulnak, 
az utóbbi az Unió eszméjét is elutasítja.30 E disztinkciót alkalmazva azt 
mondhatjuk, hogy a Függetlenségi Párt a „kemény euroszkepticizmus” 
egyik markáns képviselôje, míg a Konzervatív Párt még mindig a „puha” 
kategóriába tartozik, ha esetenként súrolja is a határokat, s egyes kép-
viselôi néha túl is lépnek rajtuk. A brit konzervatívok esetét joggal te-
kinthetjük kivételesnek: Nyugat-Európa meghatározó jobbközép párt-
jai támogatják az integrációt, az euroszkeptikus pártok pedig zömmel a 
politikai paletta szélein helyezkednek el, és nincs esélyük kormányzati 
pozícióra.

Ami a választópolgárok reakcióit illeti, egyelôre még nagyon korai 
lenne megalapozott véleményt formálni, az elsô közvélemény-kutatá-
sok mindenesetre arra engednek következtetni, hogy a konzervatívok 
népszerûségének a tory stratégák által várt emelkedése várat magára. Az 
ICM februári közvélemény-kutatása szerint országosan a Labour Party 
a választók 41 százalékára számíthatott, míg a toryk csak 29 százalék-
ra.31 Ami viszont felettébb figyelemreméltó: 2012 decemberében már a 
brit polgároknak több mint 51 százaléka úgy vélte, hogy hajlandó lenne 
megszavazni Nagy-Britanniának az EU-ból való kilépését.32 Ennek fényé-
ben aligha meglepô, hogy az ICM februári közvélemény-kutatásában a 
UKIP-t választók aránya fölment 9 százalékra. E tendencia figyelembe-
vétele bizonyára hozzájárult ahhoz, hogy Cameron elkötelezze magát a 
népszavazás mellett.
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a n e m z e T i  s z u v e r e n i T á s  é r v e i :  sC r u T o n o l v a s a T a

Cameron beszédének mondanivalója és az elôzmények áttekintése 
egyaránt azt tükrözi, hogy a brit konzervatívok megkülönböztetett je-
lentôséget tulajdonítanak a nemzeti szuverenitás értékének és védel-
mének. De miért is fontos ez a konzervatívok szemében? A tanulmány 
utolsó részében röviden erre is keresünk választ, s e sorok szerzôjének a 
meggyôzôdése szerint talán senki sem foglalta össze ezt magasabb intel-
lektuális színvonalon, mint a világhírû angol filozófus, a kortárs konzer-
vatív gondolkodás egyik legismertebb képviselôje, Roger Scruton.

Ô abból indul ki, hogy a demokrácia valójában a nemzeti hûségnek 
köszönheti a létét, e nélkül ugyanis a politikai és társadalmi nézetel-
térések megakadályoznák bármiféle „közös alap” kialakulását. Ahol a 
nemzettudat gyönge vagy épp nem is létezik, ott a demokrácia sem tud 
gyökeret verni, fejtette ki Scruton A nemzetek szükségességérôl címû fon-
tos munkájában.33 A nemzet eszméje mégis szakadatlan támadások cél-
pontja, arra viszont nem tudnak meggyôzô választ adni a bírálói, hogy 
akkor mivel is kellene felváltani a nemzetet és a nemzetállamot. A brit 
konzervatívok köreiben megnyilvánuló EU-ellenesség Scrutonnál kü-
lönösen markánsan jelentkezik. Meggyôzôdése, hogy a nemzetállam 
meghaladására és a nemzetek fölötti rend kialakítására irányuló kísérle-
tek szükségszerûen diktatúrákban végzôdnek – vagy, jobb esetben, „fe-
lelôsségre nem vonható bürokráciákban”. A felelôsségre vonhatóság „a 
nemzeti szuverenitás természetes mellékterméke”, s a nemzetek feletti 
kormányzat ezt veszélyezteti.

Miért akkor a mélységes ellenszenv a nemzetállammal szemben? 
Azért, mert az uniós kísérlet kezdeményezôi azt gondolták, hogy a két 
világháború kitöréséért a nemzetállam volt a felelôs. Ez a feltétele-
zés azonban két okból is súlyos tévedés. Egyrészt semmilyen bizonyí-
ték nincs arra, hogy a nemzetfölötti államok jobbak lennének, más-
részt pedig e szemlélet összekeveri „a nemzetállam rendes állapotát” 
„beteges elfajulásaival”. Másként szólva: összekeveri a nemzettudatot 
és a nemzeti hûséget a nacionalizmussal. Az utóbbi Scruton értel-
mezésében a nemzeti hûség eszméjének súlyos – és egyáltalán nem 
törvényszerû – eltorzulása, találó megfogalmazásával „területi köntös-
be öltöztetett vallási hûség”.34 Egy világ választja el az önvédelmet az 
agressziótól, hangsúlyozza.
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A politikai rend „olyan közösség létezésének a függvénye, amely 
magát mint »mi« azonosítja”, olvashatjuk tôle a Többes szám elsô személy 
címû tanulmányában.35 Az emberi állapot megköveteli ugyanis, hogy 
az egyén, mielôtt autonóm módon cselekedne, „valami önmagánál na-
gyobb dologgal azonosítsa magát”. Ezt az azonosulási keretet a legha-
tékonyabban a nemzet biztosítja, amely a tagság modern formáját kí-
nálja a törzsi és hitbéli tagsággal szemben. A tagságnak ez az egyetlen 
formája, amely – a törzzsel és a vallással ellentétben – képes fenntartani 
a demokráciát és a jog uralmát. Míg a törzs és a vallás irtózik a másság-
tól, a nemzet jól tûri azt. A nemzet iránti hûség teszi lehetôvé, hogy 
a polgár akár számára hátrányos feltételek mellett is képes együtt élni 
idegen személyekkel, sôt arra is kész, hogy küzdjön olyan emberekért, 
akiket egyáltalán nem is ismer. „A demokratikus politika föltételezi a 
többes szám elsô személyt, ezért azt mindenáron meg kell védeni”, írja 
Scruton, mert ennek az elvesztéséért a társadalom széthullásával kell 
fizetnünk.36 Ugyanezzel a gondolattal kapcsolatban A konzervativizmus 
jelentése címû munkájában arra hívja fel a figyelmet, hogy a patriotizmus 
a polgárháborúnak, az elképzelhetô legnagyobb emberi szenvedésnek 
a legfôbb akadálya.37 A nemzettudat ily módon tehát a civil társadalom 
egyik alapvetô és szükségszerû köteléke. Azt a tanulságot kell tehát le-
vonnunk, hogy a nemzetállamot – amely a demokratikus kormányzás és 
a világi jogrend szilárd alapjának bizonyult – javítanunk és alakítanunk 
kell ugyan, de „sutba hajítanunk semmiképp nem szabad”.38 A nem-
zetállam iránti hûségben gyökerezik minden olyan kormányzati rend, 
melyben a jog és a szabadság uralkodik.

Napjainkban történelmi döntés elôtt állunk Scruton meglátása sze-
rint: vagy föloldjuk Európa nemzeteit „valamely történelmileg semmit-
mondó kollektivitásban”, amelyet sem nyelv, sem szokás, sem öröklött 
szuverenitás nem egyesít, vagy pedig visszafordulunk a „területen ala-
puló nemzetállam ismert szuverenitásának útjára”. Ahhoz az egyetlen 
formához, amely „bizonyított” már. Scruton meg van arról gyôzôdve, 
hogy Európa természetes állapotát „jóban-rosszban” a nemzetállamokra 
osztottság jelenti, mert a nemzetállam „a hûség bonyolult gondolatának 
leghatározottabb kifejezôdése”. 

Thierry Baudet 2012-ben azt állította egy széles visszhangot keltô 
cikkében, hogy az Európai Unió valójában egy birodalom, a birodalmak 
pedig háborút jelentenek.39 A holland történész ezért az euró feladását 



260

Egedy Gergely – Brit kilépés?

és a nemzeti határok visszaállítását javasolta. Baudet írására reflektálva 
Scruton megjegyzi: angolként és a római civilizáció tisztelôjeként nincs 
ellene a birodalom eszméjének, de csak akkor fogadja el, ha az nem sér-
ti a lojalitás elsôdleges forrásául szolgáló nemzeteket.40 A konzervatívok 
feladata e helyzetben tehát nem lehet más, mint hogy „újra megálla-
pítsák a nemzetállam határait”. Úgy tûnik, a Cameron vezette konzer-
vatívok e szellemben küzdenek az európai integráció szupranacionális 
dimenziója ellen. Amihez e sorok szerzôje csak annyit tesz hozzá: aligha 
vitatható, hogy Nagy-Britannia olyan értékeket képvisel, amelyekre na-
gyon is szükség van az EU-ban.
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Gereben Ágnes 

Az Európai Unió és a 
Gazprom háborúja

War Between the European Union 
and Gazprom

Összefoglalás
A tanulmány az elmúlt két esztendô fejleményei nyomán leírja, milyen 
hatást gyakorolt az Európai Unió 2011. március 3-án életbe lépett har-
madik energiacsomagja a volt szovjet érdekszféra utódállamainak politi-
kai, gazdasági életére, és milyen ellenlépésekkel próbálkozik a Gaz prom, 
hogy megtartsa Európa földgázellátásában szerzett dominanciáját.

Summary 
Tracking the developments of the past two years, a description is given 
of the impacts of the European Union’s Third Energy Package, effec-
tive as from 3 March 2011, on politics and economy in the states of the 
former soviet territories, and the counter-measures made by Gazprom 
to retain its dominant role in Europe’s gas supply.

Dr. habil gereben ágnes, a posztszovjet térség társadalmának és gazdaságá-
nak kutatója (gerebena@ceu.hu).
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A 2005/2006 fordulóján kitört elsô orosz–ukrán földgázháború máig 
ható következményeinek sorában felbukkant és azóta állandósult egy 
különös „kettôs könyvelés”: a Gazprom eredményeirôl kiadott diadal-
ittas moszkvai PR-jelentések külföldi és egyre gyakrabban orosz elemzôk 
baljós helyzetelemzéseivel váltogatták egymást. Mind az energetikai szak-
emberek, mind az orosz importban érdekelt politikai döntéshozók azt 
az információt vették figyelembe, amely a saját elképzeléseiket igazolta.

A két, egymással szöges ellentétben álló prognózis 2012 ôszén kö-
zelített egymáshoz. A gigavállalat ugyanis ekkor olyan radikális intéz-
kedésekre kényszerült, amelyek fényében már tagadhatatlanok voltak 
a súlyosbodó gondok. A cég Nahodkin utcai székházában hivatalosan 
bejelentették, hogy bizonytalan idôre leállítják a felvásárlást a független 
orosz földgázkitermelôktôl, mivel olyan drámai mértékben csökken a 
„kék fûtôanyag” iránti kereslet, hogy Alekszej Miller csapatának elég 
gondot okoz a saját kitermelésû áru értékesítése is.

Mindez rendben lenne, ha nem éppen a Gazpromnak a politikai, 
jogi, üzleti stb. hátszél teljes felhasználásával végzett évtizedes érdekér-
vényesítése vezetett volna oda, hogy a legkisebb potenciális vetélytársak 
is kiszorultak a szállítás és az értékesítés infrastruktúrájából, pontosab-
ban csak a Gazprom közvetítésével, mintegy annak lélegeztetôgépén lé-
tezhettek. A döntés nyomán a Novatek kitermelésébôl például napi 42 
millió köbméter földgáz – 2012. szeptemberi adatok szerint a cég kiter-
melésének közel 28 százaléka – vált eladhatatlanná. De bizonytalan lett 
a sorsa a Lukoil földgázkitermelésének 60 százalékát jelentô 27 millió 
köbméter „kék fûtôanyagnak” is, a Szibnyeftyegaznak pedig 8,6 millió 
köbméter maradt a nyakán a szûkös tárolókapacitás közepette. Az orosz 
országos monopolellenes hivatal helyettes vezetôje a Vedomosztyi címû 
gazdasági portál érdeklôdésére azt mondta, hogy a Gazprom alighanem 
visszaélt monopolhelyzetével. Addig azonban nem adhatott hivatalos vá-
laszt, amíg a kárt elszenvedô orosz vállalatok nem fordulnak elbírálásért 
a hivatalhoz – amit azok nem mertek megtenni.

az eu h a r m a D i k e n e r g i a C s o m a g j a

A kínos fejleményt súlyosbította, hogy az Európai Bizottság hasonló vá-
dat fogalmazott meg a Gazprom európai tevékenysége kapcsán. Az EU 
ezt egy azóta is sokat emlegetett szabályrendszer kidolgozásával igyeke-
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zett ellensúlyozni. A villamosenergia-piacra vonatkozó, 1996-ban elfo-
gadott elsô, majd a gázpiacot is valamilyen szinten – nem túl eredmé-
nyesen – szabályozó második intézkedéscsomag után került sor a 2011. 
március 3-án életbe lépett harmadik energiacsomag elfogadására.1  
A monopóliumellenes intézkedések, amelyektôl az energiabiztonság 
növelésén kívül Brüsszel az árak csökkentését reméli, a kitermelés, a 
szállítás és az értékesítés kötelezô szétválasztását írja elô. Az energetikai 
szféra piacán 2011 tavaszától csak olyan szereplô jelenhet meg, amely a 
három tevékenységi kör közül mindössze eggyel foglalkozik.2�

A kifejezetten Gazprom-ellenes éllel megfogalmazott igénynek a 
cégek három lehetséges módon tehetnek eleget. Az elsô a tulajdono-
si szétválasztás, amelynek külön is elfogadhatatlan mozzanata az orosz 
gigaholding számára, hogy nem az energetikai cégek, hanem az érin-
tett EU-tagországok dönthetnek annak módjáról. Mint látni fogjuk, ez 
elsôsorban a Gazpromnak a balti államokkal és Lengyelországgal való 
kapcsolatában okoz konfliktusokat.

A tevékenység szétválasztásának második módja megengedi, hogy a 
vállalat megtartsa tulajdonosi jogát a hálózatban, ám annak tényleges mû-
köd te té sét át kell engednie egy független rendszerirányítónak. S ha ez 
még nem lenne elég bizonytalansági tényezô az oroszok számára, akiknek 
ebben a változatban fizetniük kellene a saját tulajdonukat képezô rend-
szer használatáért, a független rendszerirányító jogot nyer arra, hogy en-
gedélyezze harmadik cégeknek a hálózathoz való hozzáférését, és beszed-
je az ezért járó díjakat – igaz, feladata lenne a hálózat karbantartása is.

Az energiacégek tevékenységi köreinek elkülönítésére a harmadik 
forgatókönyv az eredeti tulajdonosnál hagyja a szállítási infrastruktúrát, 
viszont mereven elválasztja egymástól a kitermelést és a szállítást irányító 
gárdát. Ebben a forgatókönyvben a menedzsment, a felügyelôbizottság 
tagjai nem vállalhatnak szerepet a másik feladatkör végrehajtásában vagy 
ellenôrzésében. Egyebek mellett a kitermelést végzô vállalat vezetôi nem 
szólhatnának bele a vezetékrôl hozott döntésekbe sem. A kissé (vagy in-
kább nagyon) naiv brüsszeli elképzeléssel szemben az oroszok számos 
ellenvetéssel éltek, de például azzal az érvükkel, hogy ebben a rendszer-
ben a vezeték tulajdonosainak nem lenne érdekük a hálózat fejlesztése, 
az E.ON és a Gaz de France képviselôi is egyetértettek.

Az európai földgázellátás piackonformmá tételét szolgálná az Európai 
Unió szándéka szerint a hosszú távú szerzôdések elleni támadás. Székely 
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András felhívja a figyelmet az oroszok kétségtelenül jogos álláspontjára, 
miszerint a már érvényben lévô szerzôdésekre nem vonatkozhatnak az 
új szabályok. Márpedig a Gazpromnak az ENI-vel, az E.ON-nal és a cseh 
RWE Transgazzal 2035-ig, a Wintershall-lal és a román Conef Energy-
vel 2030-ig, az osztrák EconGasszal 2027-ig, a finn Gasummal 2025-ig 

van érvényes megállapodása. Ez 
– legalábbis elvileg – biztosíték a 
megrendelônek, hogy megkap-
ja a „kék fûtôanyag” szerzôdött 
mennyiségét, és biztosíték a szál-
lítónak is, hogy kiegyensúlyozott 
bevételekre számíthat. E nélkül a 

Gazprom nem tudná tartani a még mindig alacsony belföldi árakat, nya-
ranta pedig, amikor zuhan a kereslet, nem jutna bevételhez.

há z k u T a T á s a  ga z p r o m e u r ó p a i  i r o D á i b a n

Alig fél évvel a harmadik energiacsomag hatálybalépését követôen, 
2011. szeptember 27-én az Európai Bizottság – minden elôzetes beje-
lentés nélkül – átfogó, nagyszabású iratellenôrzést kezdett a Gazprom 
európai partnereinél. Ennek során a vizsgálatban részt vevô szakembe-
rek hatalmas mennyiségû dokumentumot magukkal vittek. Az általános 
döbbenetet kiváltó hírt elsôként a Reuters közölte, az orosz mamutválla-
lat európai központja, a Gazprom Germania szóvivôjére hivatkozva.

Másnap a német RWE csehországi képviselete, az E.ON németorszá-
gi központja és a lengyel PGNiG is megerôsítette, hogy komputereik-
ben és papíralapú dokumentációjukban a Bizottság szintén vizsgálja az 
oroszokkal kötött szerzôdéseket és azok létrejöttét, az EU monopolel-
lenes törvényeinek megsértésére utaló adatokat keresve. Másnap vilá-
gossá vált, hogy „egész pályás letámadásról” van szó. Húsz földgázcég, 
köztük a litván Lietuvos dujos, a cseh Vemex, a bolgár Overgas, az ÖMV 
és az észt Eesti Gaas irodáiban is megjelentek a brüsszeli hivatalnokok. 
Sôt, mint Trajcso Trajkov bolgár energetikai miniszter közölte a sajtó 
képviselôivel, az ô hazájában olyan állami tulajdonban lévô vállalatokat 
is felkerestek, amelyeknek semmilyen kapcsolata nincs a Gazprommal.

A vizsgálat befejezésérôl, eredményeirôl nincs hír, ám nyilvánvaló, 
hogy nehéz idôk várnak az orosz–európai földgáz-kereskedelem nem 

...világossá vált, hogy  

„egész pályás letámadásról” 

van szó.



267

Polgári Szemle · 9. évfolyam 1–2. szám

mindig EU-konform ügyleteinek kitervelôire és végrehajtóira. Ha 
ugyanis a brüsszeli monopolellenes bizottság büntet, akkor komoly ösz-
szegeket vet ki a vétkesekre. 2002-ben a kartellvádban elmarasztalt fran-
cia Lafarge SA, a német Knauf GmbH, a belga Gypros és a brit BPB 
LPC építôipari vállalatok 478 millió euró bírságot fizettek. Egy évvel 
késôbb francia, svájci és német cementgyáraknak 660 millió euróba ke-
rült, hogy egymás között megegyeztek a termelés volumenérôl.

Arra pedig már nem csak a gazdaságpolitika szakemberei emlékez-
nek, hogy 2004-ben a Microsoftot csaknem 500 millió euróra büntették, 
és kötelezték, hogy a Windowst a vásárlókra tukmált programok nélkül 
árusítsák. Bill Gates gigavállalata egy évvel késôbb 899 milliót fizetett 
az EU monopolellenes törvényeinek megszegéséért. Ugyanabban az év-
ben egy japán, egy brit, egy francia és egy belga üveggyárat 1,3 milliárd-
ra büntettek, szintén kartell miatt. 2009-ben az amerikai Intelnek több 
mint egymilliárdba került, hogy akadályozta a szabad konkurenciát.

Ám csupán 2009-ben került sor az energetikai cégeket bírságoló elsô 
határozatra: az E.ON és a GDF Suez 1,106 milliárdot fizetett. 2010-ben 
pedig az egyebek mellett Ukrajnában is terjeszkedô ArcelorMittalt3 és 
vele együtt 16 társaságot is utolérte a nemezis, 518 millió euró bírság 
formájában. Brüsszel egy idôben a Gazprom ellen is bírságot helyezett 
kilátásba, amely az érvényes szabályok alapján végzett számítások szerint 
akár az 5,7 milliárd dollárt is elérhette volna, ami tizenegyszerese az 
Európai Bizottság által valaha megítélt összegnek.

Brüsszel a Gazprom európai érdekeltségeinél rendezett házkutatás-
sal az üzleti titokra fittyet hányva nyíltan, látványosan bepillantást nyert 
két vagy több vállalat közötti szerzôdésekbe. Ezenkívül egyoldalúan 
információt szerzett az orosz energetika terveirôl, eredményeirôl, irá-
nyairól. Márpedig a Gazprom ezeket az adatokat mindig szupertitkosan 
kezelte, hogy elkerülje a nyomásgyakorlást a másik oldal – az üzleti és 
politikai partnerek – részérôl.

Vitás elemei miatt az EU akcióját a nyugati féltekén sem fogadta 
egyértelmû ujjongás. Az érintett cégek a Gazpromhoz hasonlóan sé-
relmezték, hogy belsô üzleti ügyeik nyilvánosságra kerültek, és nem 
teljesen ok nélkül tartottak az orosz féllel való további kapcsolatukban 
támasztott akadályoktól sem. Eközben azonban az orosz földgázhol-
ding és az európai importôr országok – elsôsorban a volt szovjet szatel-
litállamok – között tovább növekedett az ellentét. Az állandósult árvita 
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mellett fôleg a szerzôdésekben a Gazprom által kikötött, kötelezôen 
átveendô földgázmennyiség miatt, amelyre – különösen a 2008 óta 
tomboló pénzügyi, majd gazdasági világválság óta – szinte sehol nincs 
szükség.

mo s z k v a v i s s z a v á g

2012 októberében azonban úgy látszott, hogy a Gazpromnak sikerül 
keresztülhúznia Brüsszel éveken át elôkészített, hosszan és látványosan 
kommunikált védekezési mechanizmusát az orosz energetikai expanzi-
óval szemben. A Kremlben ehhez egy rendkívül bonyolult, ravasz jogi, 
pénzügyi és kereskedelmi konstrukciót találtak ki. Elsô lépésként Svájc-
ban bejegyeztettek a külföldi szállításokban érdekelt, e célból ekkor 
fuzionáló orosz holdingokat, a harmadik energiacsomag elôírásainak 
megfelelôen külön a logisztikai és a kereskedelmi ágazatokat. A dön-
téshozók számos ország lehetôségeit mérlegelték ebbôl a szempontból, 
végül azonban Svájc, Nagy-Britannia és Luxemburg maradt a listán.  
A három ország közül az oroszok érthetô módon a kis hegyi köztársaság 
mellett döntöttek. Mivel ugyanis Svájc nem tagja az EU-nak, a Brüsszel-
ben megindított monopolellenes eljárások alól elvileg mentesülhetnek 
az ott bejegyzett cégek. De korántsem biztos, hogy ez megoldást jelent, 
mivel a vizsgálatról feltehetôleg nem a bejegyzés, hanem a tevékenység 
helyéül szolgáló ország alapján döntenek az Európai Unióban.

Mindenesetre a Svájcban bejegyzett Gazprom Storages and Trans-
port tulajdonába került a Gazprom Export nevû cég által birtokolt, az 
EU harmadik energiacsomagjával szemben szállítással és kereskedelem-
mel is foglalkozó, valamint tárolókkal rendelkezô Gazprom Germania 
GmbH, amelyben a német Wintershallnak is részesedése van. Más for-
rások szerint Moszkvában az energetika legfôbb döntéshozói ekkor újra 
elôvették azt a korábban már felmerült lehetôséget, hogy a legfontosabb 
exportcégeket Oroszországban jegyzik be. A Gazprom Export Nyrt. ve-
zetôi felvetették, hogy egy Ausztriába tervezett földgáztároló létesítésére 
Oroszországban jegyeztetnek be leányvállalatot. A meghirdetett tender-
bôl kitûnôen ez így is lesz. Az imént említett Gazprom Germania GmbH 
pedig a tervek szerint közvetlenül a moszkvai Nahodkin utca, vagyis az 
anyavállalat égisze alá került. Ami azért érdekes, mert a döntésig a ber-
lini holding leányvállalata volt a Gazprom Schweitz AG, amely a közép-
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ázsiai földgáz árusításával foglalkozott. Ekkortól ez is a Gazprom Export 
Nyrt. hatókörébe került.

A hálózati és a cseppfolyós gáz külföldi eladásait a moszkvai elkép-
zelések szerint egy másik újonnan alapított, szintén svájci cég, a GMT 
holding fogja végezni. Ezt számos más, egyebek mellett Houstonban 
mûködô leányvállalattal, sôt a megszámlálhatatlanul sok „unokával” 
együtt a Gazprom Marketing and Trading Ltd. alá rendelik. Anyacégük 
szintén a Gazprom Export Nyrt. lesz. Alekszej Millerék ezek után szentül 
meg voltak gyôzôdve róla, hogy ha a Gazprom Storages and Transport 
nem foglalkozik majd földgázárusítással és -szállítással, a GMT Holding 
pedig nem avatkozik a szállításokkal kapcsolatos ügyek irányításába, ak-
kor az orosz földgázholding teljes egészében eleget tesz a Brüsszelben 
elfogadott harmadik energiacsomag elôírásainak.

li T v á n i a s z a b a D s á g h a r C a a ga z p r o m e l l e n

Ennél azonban bonyolultabb a helyzet. Brüsszel mégoly bizonytalan, tá-
madható intézkedései a balti államokban például lassan, de biztosan az 
orosz energetikai expanzió visszaszorítását eredményezik. Litvánia példá-
ul 2014 októberéig újjá akarja szervezni Lietuvos dujos nevû földgázvál-
lalatát oly módon, hogy Brüsszel elôírásainak megfelelôen elkülönítse a 
„kék fûtôanyag” értékesítését, szállítását és elosztását. Az orosz Gazprom  
– a vilniusi cég mintegy 38 százalékos részvénycsomagjának tulajdonosa! –  
a litván törvényhozás által 2012 nyarán jogi köntösbe öltöztetett folyamat 
következtében elveszíti ellenôrzését a fô szállítási útvonalak felett.

A Gazprom – amelyet egy nyugati felmérés a 2012. év adatai alapján 
a világ legeredményesebb cégének nyilvánított – nem nyugodott bele a 
volt szovjet tagköztársaságban született parlamenti döntésbe. Az orosz 
Energetikai Minisztérium keresetet nyújtott be a Lietuvos dujos ellen 
egy litván bíróságon, maga a Gazprom pedig nemzetközi fórumokon 
igyekezett visszaszerezni a szovjet korszakban megalapozott korábbi po-
zícióit. A stockholmi arbitrázsbíróság azonban 2012 augusztusában el-
utasította az orosz kérés kivizsgálását. Vilniusban sokan gyôzelemként 
ünnepelték a nem várt fejleményt, ám az energetikai elemzôk, sôt a po-
litikusok is óvatosságra intettek. „Az orosz gázóriással folytatott háború 
még távolról sem ért véget”, nyilatkozta többek között Algis Čaplikas, a 
litván parlament alelnöke, aki szerint hazája döntéshozói a fogyasztói 
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érdekek szempontjából túlságosan sietnek a földgázszektor átalakításá-
val. „Ész nélkül nekirohantunk, mint pucér ember a csalánnak”, mondta 
a honatya érzékletes hasonlattal. „Pedig az elhamarkodott újjászervezés  
nem válik a felhasználók javára”, tette hozzá. A politikus ezzel a drámaian 
növekvô fogyasztói gázárra utalt, valamint arra, hogy az általa „energeti-
kai monstrumnak” nevezett Gazprom aligha nyugszik bele a kudarcba.

Arvidas Sekmokas energiaügyi miniszter – akinek szemére hányták, 
hogy alig egy évvel korábban még a földgáz 15 százalékos árcsökkenését 
prognosztizálta, miközben a „kék fûtôanyagért” a kis országban 2012 
júliusa óta 22 százalékkal többet kellett fizetni – nyilatkozatban bírál-
ta az oroszokat, amiért azok a stockholmi bírósághoz fordultak. Mint 
mondta, az ilyen vitákat tárgyalásos úton kell és lehet is rendezni. Még-
hozzá minél elôbb, hiszen a Gazprom szállításai a Minszk–Vilnius–Kali-
nyingrád vezetéken érkeznek, de az Északi Áramlat üzembe helyezése 
óta Moszkva a Balti-tenger mélyén is el tudja juttatni a földgázt a stra-
tégiailag óriási jelentôségû oroszországi exklávéba, az egykori Königs-
bergbe. S mivel így már nincs szükség Litvánia érintésére, az oroszok 
bármikor megzsarolhatják Vilniust a szállítások leállításával. (Az ország 
kizárólagos kôolajexportját biztosító Lukoil már 2006-ban lezárta a Ba-
rátság kôolajvezeték balti szakaszát.)

Az Európai Unió tagországai közül Lengyelország mellett valóban a 
hárommilliós Litvánia polgárai fizetik a legtöbbet az energiáért. Mégis, 
az elemzôk szerint tévedés azt hinni, hogy a kôolaj és a földgáz áremel-
kedése kizárólag Vilnius energetikai függetlenségéért vívott, valóban 
létfontosságú küzdelmének a következménye. Szerepet játszik ebben a 
kis ország elavult ignalinai atomerômûjének 2009 decemberében tör-
tént bezárása, és ennek nyomán a földgázfogyasztás drámai növekedése 
éppúgy, mint a kôolaj világpiaci árának növekedése.

Ami nem mond ellent annak, hogy a remélt energetikai független-
ség árát hosszabb távon az adófizetôknek kell állni. Hiszen a Visaginas 
városnál épülô új, korszerû atomerômûvet, amelynek tervét az Európai 
Bizottság már jóváhagyta, éppúgy az ô adójukból finanszírozzák majd, 
mint a tengeri úton érkezô import feldolgozására alkalmas cseppfo-
lyósítottföldgáz-terminálnak a norvég Höegh LNG irányításával 2014 
decemberére elkészülô beruházását, amelytôl a litván földgázigény ne-
gyedének biztosítását várják Vilniusban. A Litvánia és Lengyelország kö-
zötti LNG-tranzitútvonalat Brüsszel is hajlandó támogatni. Egy 2012 jú-
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niusában nagy többséggel elfogadott törvény értelmében a balti ország 
2020-ra a nyugat-európai rendszer része lesz.

va r s ó C s a T á T n y e r T a ga z p r o m–pgnig h á b o r ú b a n

A nagyjából 1795 – vagyis Lengyelország elsô felosztása, az idôrôl 
idôre megismétlôdô kegyetlen orosz megszállás – óta mindmáig kö-
nyörtelenül zajló orosz–lengyel 
ellentét történetének részeként 
Varsónak 2012 késô ôszén sike-
rült elérnie, hogy a Kreml uta-
sítására Alekszej Miller csapata 
csökkentse a földgáz exportárát. 
Ennek érdekes fejleményei lát-
szanak kibontakozni: az olcsóbb 
import nyomán a lengyel kor-
mány csökkentette a belsô felhasználók gáztarifáját, ennek minden 
vélhetô – a kormányzó erôk számára kedvezô – belpolitikai következ-
ményével együtt.

De vajon mi ösztönözte meghátrálásra a Nahodkin utcai Gazprom-
vezérkart? Alighanem azt ellentételezték a gesztussal, hogy Varsó visz-
szavonta a Gazprom ellen a stockholmi arbitrázsbírósághoz benyújtott 
keresetét. Sokszor tapasztaltuk már, hogy a 21. században szerencsére 
csak a gazdasági szférában tomboló orosz imperializmus csak az erôbôl 
ért. Ezúttal az is erôsítette az PGNiG pozícióit, hogy néhány hónappal 
korábban az E.ON már alkalmazta ezt a forgatókönyvet, és szintén el-
érte az árcsökkentést. A két eset egyezése azonban csupán látszólagos, 
hiszen Varsónak óriási hátrányt jelentett, hogy az energetikai szállítások 
tekintetében teljesen ki van szolgáltatva Moszkvának, és ezt a – nem kis 
részt szintén történelmi revánstól motivált – Kreml alaposan kihasznál-
ja. Nehéz megítélni, mi az igazságtartalma a PGNiG állításának, hogy 
Európában ôk fizetik a legmagasabb árat a „kék fûtôanyagért”, mert 
csaknem minden ország importôrei ezt mondják. Ha viszont igaz a For-
bes.pl közlése, miszerint a Gazprom 2012 végéig 500 USD feletti ösz-
szeget számlázott ezer köbméterenként, akkor a lengyeleknek igazuk 
lehet. A 2013 elején bejelentett árcsökkentést követôen azonban a var-
sói média szerint még mindig többet fognak fizetni, „mint Európa gaz-

…a 21. században 

szerencsére csak a gazdasági 

szférában tomboló  

orosz imperializmus  

csak az erôbôl ért.



272

Gereben Ágnes – Az Európai Unió és a Gazprom háborúja

dag országai, Ausztria, Németország, Franciaország, Hollandia”. Ezért 
tartják szükségesnek a świnoujściei terminál régóta aktuális, de nagyon 
lassan megvalósuló projektjét.

A Gazprom engedékenységét nemcsak az váltotta ki, hogy Varsó 
nemzetközi fórumokhoz fordult az árcsökkentés érdekében. Egyrészt 
óriási lélektani hatása volt az Amerikai Egyesült Államokban bejelentett 
európai exportterveknek, amelyek realitását roppant nehéz megítélni.4 
Másrészt pedig – és ez az igazán nyomós érv – 2012 novemberében az 
Európai Bizottság újabb monopolellenes vizsgálatot indított a Gazprom 
és a kelet-európai országok közötti kereskedelemben alkalmazott árkép-
zés tisztázására. Az Orbán-kormány ellen rendszeresen rágalmakkal teli 
cikkeket közlô varsói Gazeta Wyborcza szerint politikailag ez Putyinéknak 
nagyon kellemetlen, mivel a Kreml hosszú távú agresszív terjeszkedésé-
hez – ahogy azt a Déli Áramlat érdekében évek óta folytatott orosz dip-
lomáciai hadjárat is bizonyítja – szükség van az egykori szatellitállamok 
valamilyen szintû jóindulatára.

Brüsszelben 2012 késô ôszén az volt a vizsgálat tárgya, hogy Moszkva 
alkalmaz-e és miért alkalmaz indokolatlanul magas földgázárat hét ke-
let-európai országgal – hazánk és Lengyelország mellett a balti államok-
kal, Csehországgal, Szlovákiával, Bulgáriával – kötött megállapodásá-
ban. Erre Vlagyimir Putyin mellbevágó cinizmussal megvádolta az EU-t, 
hogy Brüsszel a Gazprom kontójára akarja felzárkóztatni az elmaradt 
kelet-európai országokat. Az orosz államfô környezete tudomásul vette, 
hogy mostantól keményen kell fellépni – mint mindig, amikor a Putyin-
kör aranytojást tojó tyúkját, a Gazpromot bántják.

Így történhetett, hogy 2012 novemberétôl a Kremlben még azok is tü-
zet okádtak a brüsszeli intézkedésekre, illetve a magas gázár miatt bíró-
sághoz forduló egyes exportcélországokra, akik a jelenlegi elit hatalomra 
kerülése óta, vagyis 12 éve a „jó rendôr” szerepét játszották. Arkagyij Dvor-
kovics gazdasági fôtanácsadó például a moszkvai Kommerszantnak adott 
interjúban szokatlanul durván megfenyegette Brüsszelt: „Figyelmeztetek: 
ha számunkra következményekkel jár a vizsgálat (vagyis a Gazpromot el-
marasztalják – G. Á.), akkor számukra is következményekkel fog járni! 
Elôször is a Gazpromnak van gáza. A gázra pedig Európának mindenkép-
pen szüksége van. Ha (a brüsszeli korlátozások miatt – G. Á.) a Gazprom 
nem fogja tudni a szükséges mennyiséget elôállítani, akkor az európai 
árak így is, úgy is nôni fognak.” A máskor oly szelíd politikus ezután béké-
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sebb húrokat pengetett, mondván, hogy ha az EU megváltoztatja a játék-
szabályokat, és a piacgazdaság törvényei helyett adminisztratív eszközök-
höz nyúl, akkor Moszkvának idôt kell kapnia az alkalmazkodáshoz.

A lengyelhez hasonló részsikerek csak lelassítani tudják az orosz gaz-
dasági expanzió folyamatát, a Kreml birodalmi reváns fûtötte urait meg-
állítani nem lehet. Ez 2008 júliusában vált mindent felülíró politikai pri-
oritássá, amikor Vlagyimir Putyin, az új miniszterelnök fogadta Alekszej 
Miller Gazprom-fônököt, és megbízta, hogy növelje a cég beszerzési te-
rületét Oroszország határain kívül. Ennek szinte kizárólagos infrastruk-
turális eszköze, mint 2000 óta mindig, a vegyesvállalat-alapítás, amely az 
1990-es években Putyinék által a privatizáció örve alatt fôleg német cé-
gekbe kiszervezett szentpétervári városi vagyon esetében ragyogóan be-
vált, és szinte egyjelentésû lett a szemükben a modern piacgazdasággal.

Csakhogy a terjeszkedés iránya gyökeresen megváltozott. 2000 és 
2006 között az orosz vállalatok a távol-keleti orosz szénhidrogénvagyon 
kitermelésére meghívott (és 2008-ra már Oroszországból többnyire ki-
utasított) multinacionális mamutcégekkel alapítottak vegyesvállalato-
kat. Késôbb az európai országok kôolaj- és földgázellátó rendszerében 
való tulajdonszerzéshez hoztak létre ilyen cégeket. Válaszul néhány 
EU-tagállam, elsôsorban az orosz expanzió ellen külön törvénnyel véde-
kezô Nagy-Britannia ellenállására, Moszkva „az öreg kontinensen” kívül 
alkalmazza ezt a módszert.

2008. július 9-én nyilvánosságra került, hogy a Gazprom ajánlatot tett 
Moammer Kadhafi elnöknek egy közös vállalat alapítására, amely orosz 
kézre juttathatta a teljes líbiai kôolaj- és földgázkészletet! Érdemes meg-
figyelni az orosz expanzió fergeteges tempóját: két év után lényegében 
kudarcba fulladt az oroszok kitartó alkudozása, amelynek célja az 1963 
végén alapított algériai Sonatrach cégben, a világ 11. legnagyobb kô-
olajvállalatában való tulajdonszerzés volt. Az algériai GDP 30 százalé-
kát adó állami vállalat elhárította az ajánlatot. Alekszej Miller azonban 
Moszkvában kicsikarta Paolo Scaroni ENI-elnök hozzájárulását, hogy az 
orosz távol-keleti feltárásokban való részvétel fejében átadja a Gazprom-
nak az ENI tulajdonában lévô Sonatrach részvénycsomag közel felét.

Nem nehéz kitalálni, hogy az utóbbi években egyre inkább a kôolaj 
felé „tájékozódó” Gazprom – pontosabban leányvállalata, a 75,7 száza-
lékban Roman Abramovics Millhouse Capitaljától 2005-ben megvásá-
rolt Gazpromnyefty – számára a Sonatrach-ügyben a saját fogyatkozó 
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kôolaj- és földgázkészleteinek súlyos gondja csak másodrendû szempont 
volt. Fontosabb cél volt, hogy jó elôre megtorpedózza a nemzeti érde-
keiket a közösségi célok elé helyezô, széthúzó EU-tagországok 2008-ban 
még lagymatag próbálkozásait az oroszoktól való energetikai függôség 
csökkentésére.

si k e r ü l-e  a z o r o s z o k n a k p o z í C i ó T s z e r e z n i  a  ba l k á n o n?

Részben a Déli Áramlat, részben a Mol balkáni érdekeit közvetve érinti 
a Capital.gr kereskedelmi portál által 2013 februárjában közzétett, majd 
a görög és az orosz média által átvett hír, miszerint az amerikai kormány 
nyomására Athén visszaléphet a DEPA földgázkonszern és a DESFA el-
osztóhálózat értékesítésétôl, annak ellenére, hogy az orosz holding igen 
kedvezô árat ígért a sokmilliárdos adósságterhén ezzel az üzlettel enyhí-
teni próbáló görög kormánynak.

Az értékesítés terve már régóta napirenden volt, de a tender ered-
ményhirdetését több ízben elhalasztották, sôt, nemegyszer a vételi felté-
teleket is megváltoztatták, ami nem a magabiztosság és a világos elképze-
lések jele. A DEPA és a DESFA részvénycsomagjáért a Gazprom mellett 
az azeri Socar és két meg nem nevezett görög cég is versenybe szállt.  
A hatóságok felszólították a versenyben maradt szereplôket, hogy ad-
dig hozzanak létre konzorciumot a bevásárlástól korábban visszalépett 
jelöltek közül 9-9 céggel. Egyelôre nem világos, miért van erre szükség.

A moszkvai elemzôk egy része úgy látta, hogy egyrészt Athén nem 
is akarja komolyan eladni a két céget, másrészt a Gazprom sem akarja 
igazán megszerezni ezeket. Csupán a Balkánon számára létfontosságú 
pozíciókat igyekszik megszerezni a konkurencia ellehetetlenítésével. 
Ezért, nyilatkozta a gazdasági kérdések politikai hátterét is jól ismerô 
Mihail Krutyihin, a RusEnergy tanácsadó cég vezetô elemzôje a moszk-
vai Nyezaviszimaja Gazetának, a Gazpromnak semmi nem drága. A nem 
publikus hírek szerint az oroszok a piaci értéket messze felülmúló, két-
milliárd USD körüli összeget ajánlottak a görög kormánynak.5

Krutyihin ezt „kétségbeesett lépésnek” nevezte. S valóban, van mit 
megakadályozni Alekszej Milleréknek, hiszen a Földközi-tenger keleti 
vizein az izraeli és a ciprusi kitermelôhelyekrôl évi 10–30 milliárd köb-
méter „kék fûtôanyag” érkezhet Európába. (A Gazprom egyébként 
megpróbált beszállni az izraeli kitermelésbe, de nem járt sikerrel.�)
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Amennyire tudni lehet, a State Department 2013 februárjában figyel-
meztette a görög kormányt, hogy egy ilyen adásvétel energetikai kérdé-
sekben „Oroszország túszává” teheti a balkáni államot. Az ilyen közben-
járás tényét nem szokták megszellôztetni, így fel kell tételeznünk, hogy 
a görögöknek célja volt a kiszivárogtatással. Az okokat keresve egyrészt 
számításba kell venni, hogy a görög földgázszükséglet 90 százalékát az 
oroszok szállítják. Tehát a Gazprom esetleges tulajdonszerzése kétségtele-
nül az egész régióban nyomasztó dominanciát véglegesítene Moszkva szá-
mára (amit a kôolajfronton a Szerbiában nyíltan, Horvátországban a Mol 
elleni akciókat is irányító közvetítôkön keresztül terjeszkedô Zarubezs-
nyefty feladatául tûzött ki a Kreml). Itt óhatatlanul felmerül a „gázcsap-
elzárás” lehetôsége éppúgy, mint a görögöknek a legkevésbé sem hiányzó 
önkényes gázáremelés, netán konkrét politikai célok szolgálatában.

A washingtoni intervenciónak azonban Athén érdekein messze túl-
mutató motívuma is volt. Az orosz tulajdonba kerülô görög hálózat 
ugyanis kérdésessé tenné a 2003 óta napirenden lévô Trans Adriatic 
Pipeline (TAP) létrehozását, amelyrôl pedig – a 2008 és 2011 közötti 
moszkvai diplomáciai szolgálatot a balkáni és a kaukázusi országokban 
végzett munkával felváltó Eric Rubin amerikai külügyminisztériumi tiszt-
viselô jelenlétében – éppen 2013 februárjában írtak alá megállapodást 
a görög fôvárosban Olaszország, Albánia és Görögország képviselôi. Ez 
a vezeték juttatná el az azerbajdzsáni földgázt Dél-Európa országaiba, 
konkurenciát támasztva a Déli Áramlatnak, sôt a Görögországot elke-
rülô Nabucco Westnek is. Az „öreg kontinens” energiaellátásának jövô-
jérôl szinte naponta érkezô bombasztikus hírek tehát valószínûleg még 
sokáig borzolják majd a kedélyeket Brüsszelben és az Európai Unió 
2013 nyarán már 28 tagországának fôvárosában.

je g y z e T e k

1  Lásd errôl Székely András: Az EU harmadik energiacsomagja és Oroszország. Nemzet és 
Biztonság, 2011. április, 28–33. o.

2  A fô szabály alól a „vannak, akik egyenlôbbek” orwelli igazsága jegyében bizonyos 
feltételek mellett nyomban mentesítést kértek és kaptak a legnagyobb érdekérvé-
nyesítô képességgel rendelkezô német és francia energetikai cégek.

3   Az orosz milliárdos, Alekszej Mordasov teljes vaskohászati vertikummal rendelkezô 
Szeversztal nevû cégét 2006-ban nyilvánították nemkívánatosnak az ellenséges fel-
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vásárlástól tartó Arcelor tulajdonosai, akik a „Tank” csúfnéven emlegetett orosz 
nagytôkés helyett inkább Mittallal állapodtak meg. Moszkvában ezt politikai dön-
tésnek nyilvánították, amelyet az indiai milliárdos tulajdonosnak azóta módjában 
állt megbánni.

4  Az USA állítólag 2020-ra a cseppfolyósított, sôt ez idáig minden lehetséges eszközzel 
kárhoztatott palagáz-elôállítás révén évi 190 milliárd köbméter „kék fûtôanyagot” 
tud elôállítani. (Az éves lengyel szükséglet 14 milliárd köbméter.)

5  Sztálin is azért adott utasítást Gromikónak 1947-ben, hogy Palesztina felosztásakor 
szavazzon Izrael állam létrehozására, mert ennek fejében meg akarta szerezni a 
Közel-Kelet feletti befolyást. Csakhogy a fiatal Izrael vezetôi, David Ben Gurion-
tól Golda Meirig szocialisták voltak, akik gyûlölték a szocialista eszméket szerintük 
mindennél jobban eltorzító, lejárató sztálini rendszert, és elsô dolguk volt a Szov jet-
unió val szemben a Nyugat felé fordulni. Ez a zsidó állam kikiáltása óta világpolitikai 
és világgazdasági axióma.
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Nation-creating and Country Building 
Albanians

Összefoglalás
A Balkán legkisebb népe birodalmak fojtogató ölelését túlélve csupán 
a 19. század utolsó harmadában ébredt nemzeti öntudatra, a szomszéd 
népek beolvasztó törekvései hatására. Azóta vívja szakadatlan harcát a 
vallási, földrajzi megosztottság és a „pártfogó” hatalmak képmutató pa-
ternalizmusa ellenében. A tanulmány ezt a küzdelmet követi nyomon, 
a török hódítástól a koszovói „árnyéktársadalom” 2008. évi függetlene-
déséig, második hazává válásáig. Kiemelve törhetetlen élni akarásukat, 
amely a fegyveres küzdelmet is vállaló szabadságszereteten, az összefo-
gás képességén és a szapora gyermekvállalás áldozathozatalán alapul.

Summary
Having survived the suffocating embrace of empires, the smallest na-
tion of the Balkan Peninsula awakened to national consciousness only 
in the last third of the 19th century in response to the incorporation 
efforts of the neighbouring peoples. Since then they have been fight-
ing their ceaseless struggle against religious and geographical division 

makkai béla a történelemtudomány kandidátusa, tanszékvezetô egyetemi 
docens, Károli Gáspár Református Egyetem (b61makkai@gmail.com).
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and the hypocritically paternalistic powers. The study follows this fight 
from the Turkish conquest to the 2008 independence of the Kosovo 
“shadow society”, a second homeland for Albanians, highlighting their 
unsuppressable life instinct and will to survive their love of freedom not 
deterred even from armed struggle, their ability to join forces and will-
ingness to undertake the pain of having numerous children.

a n e m z e T T é v á l á s e l ô T T i  é v s z á z a D o k

Az albánok Európa egyik legrégibb, ám rokontalan népe. Származásuk 
szerint valószínûsíthetôen illírek, de kapcsolatba hozták ôket a trákok-
kal, a pelazgokkal,1 mi több, a mitológiai gigászokkal is (gheg nevû tör-
zsük után).

A természetföldrajzi adottságok okán, de vallási-kulturális szempont-
ból is megosztott nép az albán. Míg a sziklás, hegyes észak gheg lakói 
katolikusok voltak, a szelídebb déli-délkeleti vidékeken élô toszk törzs az 
ortodoxiában osztozott a környezô népekkel. Az albán szállásterület kö-
zépsô részének, a Shkumbi folyó völgyének lakói az oszmán terjeszkedés 
idején váltak fokozatosan renegáttá, noha a törzseiket egyesítô Szkan-
der bég (Gjergj Kastrioti) emberöltônyi ideig érzékeny csapásokat mért 
a hódítókra. Szövetségben a magyarokkal. Halála után (1468) azonban 
gyakorivá váltak az önkéntes áttérések (az adóterhek elkerülése és a sze-
mélyes érvényesülés érdekében). A keresztény hadjárások alkalmával 
„hûtlen magatartást” tanúsító klánokat viszont erôszakkal is iszlamizál-
ták. Mint a Szent Liga 1689-es balkáni offenzívája idején felkelt katoliku-
sokat büntetési célzattal délszláv közegbe, Koszovóba telepítették, ahol 
aztán idôvel az oszmán hatalom bázisává lettek, leginkább katonai szol-
gálataik révén. A gyors felemelkedés lehetôsége nemcsak a janicsárság, 
de a szultán vagy a fanarióta fejedelmek testôrsége soraiban is biztosít-
va volt számukra.2 Nem véletlen, hogy a krónikák 27 albán származású 
nagyvezírt tartanak számon. Közülük a legismertebbek a Köprülük.3

az o s z m á n r e f o r m k o r,  a  Ta n z i m a T (1839–1876)

A 18. század végére az Oszmán Birodalom látványosan meggyöngült. 
Ez mindenekelôtt a sorozatos katonai vereségekben ütközött ki, ami-
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nek egyenes következménye az elvesztett területekrôl elinduló mene-
kültáradat (lásd cserkeszek). A kudarcokat Isten büntetéseként megélô 
vallásos mozgalmak, irányzatok ugyancsak a káosz fokozóivá váltak. Míg 
a birodalom déli és keleti peremén, az arabok között a szakadár vaha-
bita mozgalom hódított, addig az északi albán vidékeken az évszázadok 
óta honos bektasi dervisrend befolyása erôsödött meg, minthogy a rend 
toleráns felfogásával kiválóan alkalmazkodni tudott az albánok hitbéli 
megosztottságához és felszínes vallásosságához.4

II. Mahmud szultán reformtörekvései eredményeként 1832-ben fel-
számolták a timárbirtok-rendszert, s a csiftlikeket, vakufokat5 is, azonban 
az albánlakta vidékeken a föld nagy része a muzulmán nagybirtokosság 
tulajdonában maradt.6 A népesség fokozatos növekedésével jelentkezô 
földéhséget és megélhetési válságot (akár a múltban az erôszakos hitté-
rítéseket) kivándorlással „orvosolták”. A több évszázados múltra vissza-
tekintô dél-itáliai diaszpóra (arbëresh)7 mellett így jöttek létre a szom-
szédos területek, s a császárváros, illetve Egyiptom, Oroszország és az 
Egyesült Államok albán közösségei.

A központi hatalom gyengélkedését, az anarchikus állapotokat a 
nagybirtokos albán bégek, lázadó ajánok regionális hatalmuk kiépítésé-
re használták ki. Shkodrában (Szkutari) a Bushati család kétgeneráció-
nyi idôre dacolni tudott a szultán hatalmával.

A fokozatosan görög nyelvterületbe átcsapó Észak-Epiruszban, Jani-
na központtal az ugyancsak albán Tepeleni Ali pasa kormányzott, él-
vezve Franciaország diplomáciai támogatását (1822-ig, a rászabadított 
orvgyilkosok sikeres akciójáig).

A korszak legnevesebb albán szereplôje Mohamed Ali, egyiptomi 
helytartó, aki a vazallus állam mameluk lázadóinak megbékítésére ka-
pott megbízást a Portától, de sikereit követôen francia támogatással ön-
állósította magát. 1832/33-as és 1839-es hadjáratában tett kísérletet a 
szultáni trón megszerzésére.

Az albánok döntô többsége azonban a muzulmán hitközösség alapján 
lojális volt a szultánhoz, noha a részleges sikereket hozó török reform-
kor, a Tanzimat intézkedései a hagyományos (elô)jogok sérelmével s 
az idegen hivatalnokok megjelenésével spontán ellenkezést váltottak ki 
soraikban. Visszatetszést keltett a Portának azon törekvése is, hogy az 
albánok lehetôleg ne alkossanak egyetlen közigazgatási egységet: az ál-
taluk lakott vidéket 1836-ban a janinai és a Monasztir/Bitola székhelyû 
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ruméliai vilajetre osztották. Késôbb, az 1865-ös reform területüket a  
shkodrai, janinai, monasztiri, s késôbb a koszovói vilajetbe tagolta szét.8 
A század utolsó harmadára a túlélési esélyek szempontjából kritikusra 
forduló helyzetben éppen e szétszakítottságnak a felszámolása lesz az 
ébredô albán nacionalizmus legfôbb célkitûzése.

a n e m z e T i  ú j j á s z ü l e T é s,  a  ri l i n D j a

Az 1875-ben kirobbant úgynevezett nagy keleti válság idején a Balkán 
minden keresztény népe fegyverre kelt függetlensége kivívásáért. Csu-
pán az albánok álltak a Porta mellett, egészen addig, amíg az ortodox 
testvériség jegyében katonailag is beavatkozó és felülkerekedô Orosz-
ország a San Stefanó-i békével új helyzetet nem teremtett. Keleten 
Nagy-Bulgáriának, északon pedig Szerbiának és Montenegrónak ítélt 
albánlakta területeket. A kedvezményezettek katonai megszállással 
próbáltak kész helyzetet teremteni. Szorongatott állapotában a biro-
dalom nem sokat tehetett albán alattvalóiért, így azok egy önvédelmi 
vészreakcióval szinte egy csapásra ébredtek nemzeti öntudatra, s az 
osztozkodó szomszédok ellenében fegyvert ragadtak, megóvni nemzeti 
szállásterületüket.

1878 kora tavaszán Abdul Frashëri vezetésével titkos bizottság alakult 
Isztambulban, majd június 10-én a koszovói Prizrenben a négy vilajet 
egyházi és nemzetségi elöljárói egy autonóm albán közigazgatási egység 
alapjait igyekeztek megteremteni. A Porta kezdetben nem tett barátság-
talan lépéseket, Frashëri azonban a vallási ellentéteken felülemelkedve 
próbálta önvédelmi harcában egységbe forrasztani nemzetét,9 a Prizre-
ni (v. Albán) Liga irányításával. Felhívást intéztek a gyôztes Oroszország 
megfékezésére az 1878 nyarán összeülô berlini kongresszushoz, ebben 
kinyilvánították jogigényüket a Montenegrónak ítélt területekre. Köve-
telésüknek fegyveres akciókkal adtak nyomatékot, amelyet a Porta kez-
detben titkos fegyverszállításokkal támogatott. A határkijelölô bizottsá-
gok önkényeskedéseit ily módon sikerült mérsékelni.10 A nagyhatalmak 
követelésének engedve a szultán késôbb mégis sereget küldött alattvalói 
ellen. Az albán politikai elit – gyengesége tudatában – ekkor még nem 
törekedett a nemzeti szuverenitás kivívására, ugyanakkor egyetértésre 
jutottak egy albán oktatási és hivatali nyelvet használó autonóm közigaz-
gatási egység megteremtésének programjában. Az oszmán rendterem-
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tésben a Liga vezetôit letartóztatták, Frashërit élethosszig számûzték, 
újjáéledt a központosító birodalmi politika. Ekkor a fegyverek helyett 
– átmenetileg – a kultúráé lett a fôszerep.

A Tanzimat alatt az albánok továbbra is megmaradtak a millet-rendszer-
ben,11 így a szerencsés kevesek iszlám, ortodox és katolikus tanodákban 
juthattak az alapvetô kultúrjavak-
hoz – ám csak idegen nyelveken.12 
A külföldi diaszpóráknak így kü-
lönleges szerep jutott az egységes 
albán nyelvi kultúra megterem-
tésében.13 1879-ben a császárvá-
rosban alakult egy közmûvelôdési 
társaság Sami Frashëri vezetésével, mindenekelôtt albán könyvek kiadásá-
ra. Ez a számos dialektust használó nép számára fontos lépés volt egy mo-
dern nyelvi norma megteremtéséhez. Albán tannyelvû iskolák azonban 
csak a század utolsó dekádjában alakultak (az elsô 1887-ben Korçában14). 
Ez része volt az engedmények politikájának, amely a politikai foglyok 
szabadulását és az anyanyelvhasználat lehetôségeinek bôvülését hozta. 
A századfordulón azonban a török szakhatóság bezáratta a frissen ala-
kult tanintézeteket (1902). Ennek oka, hogy 1897 novemberében, majd 
1899 januárjában Pejában (Peć) ismét összeülô nemzeti fórum radikális 
többsége elkötelezte magát a négy vilajet egyesítése, az autonóm Albánia 
mellett. Az új Liga mûködését hamarosan betiltották, vezetôit üldözték, 
elnökét, a már a Prizreni Ligában is fontos szerepet játszó Haxhi Mulla 
Zekát 1902-ben kivégezték.

Az 1903-ban kitört macedón felkelés azonban új lendületet adott a 
fegyveres ellenállásnak, hiszen muzulmán voltuk miatt a délszláv és gö-
rög támadások nem kímélték az itt élô albánokat sem. Az ellenállást 
1905 novemberétôl a Bizottság Albánia Felszabadításáért nevû titkos 
társaság szervezte, országos hálózattal.

A konzervatív nemzetségfôk, elöljárók egy jelentôs csoportja azon-
ban az oszmanizmus jegyében – s bizonyára az autonóm státus békés 
elnyerésének reményében – támogatta a szárba szökô ifjútörök mozgal-
mat, amelynek 1908-as hatalomra jutásával csakugyan enyhült a Portával 
való viszony. Ennek köszönhetô a korszakos döntés a latin ábécé hasz-
nálatáról, mely a különállást s a vallási megosztottságon felülemelkedô 
nemzeti egységet leginkább kifejezte és szolgálta.15 A török hatóságok 

Ekkor a fegyverek helyett  

– átmenetileg – a kultúráé 

lett a fôszerep.
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az emigránsok hazatértén túl több albán lap megjelenését is engedé-
lyezték, és a képviselôház tagjává választották Ismail Qemalit. Ekkoriban 
(1909) nyílt meg az elsô albán tanítóképzô is Elbasánban.

A törököket azonban frusztrálta Bosznia-Hercegovina osztrák–ma-
gyar bekebelezése s a nemzetközi válság forgatagában sikeresen manô-
verezô Bulgária függetlenedése. A nemzetiségi törekvések ellenében a 
kormányzat ismét a kemény kéz politikájához folyamodott, amire vá-
laszul 1910 márciusában kitört a prištinai felkelés. A Koszovó egészére 
kiterjedô harcokat erôszakkal nem sikerült megfékezni, így 1911 kora 
ôszén V. Mohamed személyes látogatással próbált közvetíteni.16 

Az alkupozíciót az 1911 szeptemberében Líbia „tulajdonjogáért” 
kirobbant olasz–török háború teremtette meg. A fegyveres ellenállást 
viszont Montenegró területszerzô próbálkozásai tartották ébren. 1912 
augusztusában a felkelôk bevették Üsküböt (Szkopje), ami megdöb-
bentette az ifjútörök vezetést, s immár hajlott volna a megegyezésre. 
Csakhogy idôközben az egész félszigeten megszólaltak a fegyverek! Az  
I. balkán háború célja a végelgyengülésben szenvedô Oszmán Biroda-
lom európai birtokainak felosztása volt.

a f ü g g e T l e n al b á n i a m e g s z ü l e T é s e é s  n e h é z s é g e i

A gyôzelmes ortodox balkáni szövetség a törökök oldalán találta a mu-
zulmán albánokat. De az albán függetlenség atyjaként emlegetett Ismail 
Qemali megmaradásuk érdekében diplomáciai úton keresett pártfogó-
kat: a romániai kolónia után Berchtold osztrák–magyar külügyminisztert 
s a nagyhatalmak bécsi követeit kereste fel. Utóbbiak autonómiaígére-
tével 1912. november 28-án a Vlorában (Valona) összehívott Nemzeti 
Kongresszus kikiáltotta a szuverén Albániát. A harcoktól taktikusan távol 
maradó albánoknak a decemberi londoni követi konferencia autonóm 
státust biztosított. A második Balkán-háborút lezáró bukaresti béke azon-
ban a nagyhatalmak kizárásával rögzítette a gyôztesek területfoglalásait. 
Ennek ellensúlyozására, a Nemzetközi Ellenôrzô Bizottság gyámkodása 
mellett, Albánia semleges alkotmányos monarchiává alakult. A határ-
megállapítás ugyan az albán többségû Koszovó elvesztését hozta, de az 
erôszakos szerb–montenegrói hódítókat egy kétségbeesett népfelkelés-
sel és nagyhatalmi támogatással sikerült visszaszorítaniuk arról a 29 000 
négyzetkilométernyi területrôl, amely mintegy 800 000 albán hazája lett. 
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A magyar albán-specialista és ôslénykutató, Nopcsa Ferenc báró trónigé-
nyét17 figyelmen kívül hagyva a nagyhatalmak Wilhelm von Wied herce-
get támogatták, aki jelentôs tôkejavakkal, de helyismeret nélkül érkezett 
meg Durrësbe (Durazzo) 1914 márciusában. Ám az ifjú fejedelem a mu-
zulmánok ellenállása, a rossz gazdasági helyzetben gyakori parasztlázon-
gások és a hatalmi posztokért folyó versengés miatt fél év után távozni 
kényszerült az országból.

A világháború éveiben a káosz csak nôtt: a görögök déli területeket, 
a „semleges” olaszok Saseno/Sazani szigetét és Vlora/Valona kikötôjét, 
Montenegró Shkodrát szállta meg. A fôvárost is elfoglaló szerbeket oszt-
rák–magyar csapatok szorították ki. Itt kell megemlítenünk, hogy a nagy 
délszláv állam kialakulásában ellenérdekelt Osztrák–Magyar Monarchia 
nemcsak az albán államiság megteremtésében és területi sértetlensé-
gének biztosításában vállalt fôszerepet, de a világháború idôszakában 
a magyarság balkáni közvetítô küldetésének jegyében ösztöndíjak ado-
mányozásával is közremûködött a fiatal állam kulturális elitjének kine-
velésében.18

A központi hatalmak veresége után Wilson amerikai elnök nem en-
gedett a gyôztesek gátlástalan hódításvágyának, s ebben bizonyosan sze-
repe volt az albán emigráció lobbitevékenységének is. A másik protek-
tor, Olaszország viszont csak a jugoszláv határviták – számára elônyös 
– lezárása után volt hajlandó távozni az országból (de Saseno szigetérôl 
nem). Néhány tagállam ellenzésétôl függetlenül a Nemzetek Szövetsé-
ge már 1920-ban tagjai sorába fogadta a fiatal balkáni államot. Azzal a 
kikötéssel, hogy az tiszteletben tartja a görög, török és délszláv kisebbség 
nemzetiségi jogait. A nyers, érdekelvû balkáni hatalomgyakorlás hagyo-
mányának megfelelôen azonban erre az albánok nem sok hajlandósá-
got mutattak. Igaz, a Népszövetség kisebbségi klauzuláját kénytelenmód 
elismerô Görögország ugyanezt az utat járta. Szintúgy a nemzet(iség)ek 
konglomerátumának számító Szerb–Horvát–Szlovén Királyság, amely az 
elcsatolt félmilliónyi magyarhoz hasonlóan kíméletlen módszerességgel 
forgatta ki javaiból és politikai jogaiból a bekebelezett tartományok ide-
gen ajkú tömegeit. Fokozottan igaz mindez az önvédelmi harcokban 
megedzôdött mintegy 450 ezres19 koszovói albánságra! Az elszakadásért 
küzdô kaçak („menekült”, „csempész”) gerillákat éveken át csak regulá-
ris haderô és nehézfegyverzet bevetésével tudták megfékezni. De 1925-
ben a parlamentáris eszközökkel küzdô, autonomista Xhemijet pártot is 
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betiltották. Ezzel párhuzamosan – erôszakos betelepítésekkel – néhány 
év alatt jelentôsen megváltoztatták a tartomány etnikai összetételét, és 
korlátozták az albánok nyelvhasználati jogait.20

Szkander bég és Hunyadi János szövetségének dicsô emlékéhez ké-
pest tehát, a két nemzet sorsközösségét ezúttal a délszláv gazdaállam 
elnyomó nemzetiségi politikájának együttes elszenvedése jelentette.

Az anyaország ezalatt a nyomasztó feudális örökségtôl való szabadu-
lás útjait kereste. A földreformért küzdô Néppártot Fan S. Noli ortodox 
püspök vezette, akit az amerikai diaszpóra delegált a nemzetgyûlésbe.  
A Shefqet Vërlaci vezette konzervatív bégek és klánvezérek érdekeit 
képviselô Haladó Párt azonban gazdasági befolyása és erôszakos mód-
szerei révén elszántan birtokolta a végrehajtó hatalmat. Ez az eredmény 
sokban Vërlaci lánya vôlegényének, a tehetséges, de módszereiben nem 
válogatós Ahmet Bej Zogunak köszönhetô, aki igen fiatalon miniszter, 
majd kormányfô lett. 1924 tavaszán azonban diktatórikus rendszerét 
egy spontán népmozgalom elsöpörte, s ez lehetôséget adott a mûvelt és 
progresszív Nolinak, hogy az alkotmányos kormányzás alapjait megves-
se: agrár- és választójogi reformmal, a külföldi befektetôk ösztönzésével 
s az olasz gyámkodás elutasításával. Támogatóinak egy részét azonban 
csupán a Zogu-ellenesség állította oldalára, reformjait viszont elutasí-
tották. Így a szomszédos délszláv államban fegyvereseket toborzó Zogu 
vrangelista orosz emigránsok és szerb tisztek élén minden nehézség 
nélkül visszaszerezhette hatalmát. 1925-ben hét évre széles jogkörrel 
köztársasági elnöki megbízást nyert. A szerb igényeket az Ohridi-tó mel-
letti Szent Naum kegyhely átadásával igyekezett csillapítani, ám végül 
a tôkeerôsebb és távolibb Olaszország szövetségére támaszkodott. Az 
1926-ban megkötött barátsági szerzôdés (Tiranai paktum) gyakorlatilag 
olasz érdekszférává tette az országot, amit az 1927-es 20 évre szóló kato-
nai szövetség még leplezetlenebbül kifejezett (tanácsadók megjelenése, 
Vlorában olasz haditengerészeti támaszpont).

Zogu immár stabil külpolitikai helyzetét kihasználva 1928-ban a 
nemzetgyûlés tagjait rábírta, hogy „minden albánok királyává” emeljék. 
(Felséges arája 1938-ban a magyar Apponyi Géraldine grófnô lett.) Új 
alkotmányt és polgári büntetô törvénykönyvet adott ki, de az agrár- és 
oktatási reformtól elzárkózott.

Mussolini szövetsége azonban 1932-re már igen terhessé vált. „Hálá-
ból” vámuniót, kötelezô olasznyelv-oktatást és az olasz népességfelesleg 
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A népességnek csak  

mintegy ötöde volt járatos  

a betûvetésben.

Albániába telepítését igényelte. Zogu ekkor Itália ellenfeleihez próbált 
közeledni: kereskedelmi egyezményt kötött Görögországgal és Jugosz-
láviával, egyúttal hazaküldte az olasz tanácsadókat, iskoláikat bezáratta. 
A fasiszta Olaszország természetesen nem tett le az Adria beltengerré 
alakításáról, s 1934-ben – hívatlanul – egy „tisztelgô” flottalátogatással 
bírta jobb belátásra az albán ural-
kodót. Folyamatos lázongások 
közepette ugyan, de az olaszok 
immár az államigazgatásban is ve-
zetô posztokhoz jutottak. (Méltó 
elhelyezésükre Tiranában egész 
villanegyed épült fel.21)

Ez idô alatt Albánia nem sokat tudott elôrelépni a modern demok-
ratikus államrend kiépítésében. A bányakincsekben gazdag ország la-
kóinak csaknem egésze továbbra is a mezôgazdaságból próbált meg-
élni. Elmaradottságukat jelzi, hogy az írástudás még a balkáni átlagot 
is mélyen alulmúlta. A népességnek csak mintegy ötöde volt járatos a 
betûvetésben. A nemzetségfôktôl uralt politikai porondon európai mér-
cével mért politikai pártok nem léteztek, még szakszervezet is csupán a 
bányászatban jött létre. Az ellenzék számos, egymással versengô frakció-
ban fejtette ki mûködését, a Noli vezette Nemzeti Felszabadítási Bizott-
ság nyugati emigrációban.

A világgazdasági válság szinte letaglózta a szerény gazdasági alapokon 
nyugvó országot, ez által még kiszolgáltatottabbá vált a szomszédok és a 
nagyhatalmak hódító szándékainak.

A legveszélyesebb „pártfogó” Olaszország volt. A világhódító terveket 
szövögetô Mussolini a német hadisikerektôl felmérgedve 1939. március 
25-én ultimátumot intézett az albán vezetéshez. Zogu (a nemzeti va-
gyon jelentôs részével együtt) Görögországba menekült az április 7-én 
bekövetkezô olasz invázió elôl. A nemzetgyûlés alig egy hét múlva kinyil-
vánította a két ország egyesülését.

A valódi célpont azonban Görögország volt, noha az októberi had-
üzenet a mediterrán királyságnak az albán kisebbséget sújtó politikájára 
hivatkozott. A görögök azonban Metaxasz arhigosz vezetésével szívós 
harcok árán kiûzték a betolakodókat, majd albán területen folytatták 
offenzívájukat. Az ott maradás nem titkolt szándékával! A bajba jutott 
olaszokat azonban kisegítette német szövetségesük, s 1941 tavaszán Ju-
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goszlávia lerohanása után elfoglalták Görögországot. Koszovót az olasz 
megszállás alatti területekkel Nagy-Albániává egyesítették. 

Az albán társadalom azonban az idegen fôség alatti egység és a hábo-
rús konjunktúra ellenére nem tûrte jól a csatlós szerepét. Az északi klá-
nok (Abas Kupi vezetésével) Zogu visszatérésén fáradoztak, míg a volt 
miniszterelnök, a Nemzeti Front késôbbi elnöke, Midhat Frashëri libe-
rális nacionalistái a vidékre támaszkodva egy független köztársaságért 
szálltak síkra. Sajátos ideológiai háttérrel, de sokban hasonló megol-
dást keresett a toszk középosztálybeliekbôl verbuválódott kommunista 
mozgalom, amely a városokban talált támogatókra. Versengô frakcióit 
a jugoszláv testvérpárt segített összebékíteni,22 majd taktikus népfront-
programmal, a Nemzeti Felszabadítási Mozgalom (LNC) megalakításá-
val tömegtámogatásukat biztosítani. A polgárháborús viszonyok között 
Enver Hoxha kommunistái így elônyre tettek szert az 1942 októberében 
zászlót bontó antikommunista, de heterogén társadalmi bázisú Nemzeti 
Fronttal (Balli Kombëtar) szemben.

A szövetségesek 1943-as szicíliai partraszállása elôtt a megtévesztô 
balkáni offenzíva látszatát csak az immár harmincezres23 kommunista 
partizánmozgalom harci tevékenységének fokozása teremthette meg 
(tekintettel az ellenállási mozgalmak mûködésének összehangolására 
tett sikertelen próbálkozásokra). A fasiszta Olaszország összeomlásával 
a gerillák jelentôs fegyverarzenálhoz jutottak, amit ezúttal a németek 
ellen használhattak. Az új megszállók azonban csak az ország stratégiai 
régióiban vetették meg lábukat, s – a szerbellenesség jegyében – a Balli 
Kombëtar bábkormány közremûködésével jelentôs erôket tudtak moz-
gósítani a maguk oldalán (lásd a Szkander bég SS-hadosztály). Zogu 
emigránsait a szövetségesek nem támogatták, így a németekkel kollabo-
ráló, hitelüket vesztett politikai erôkkel kíméletlenül leszámoló, a Tito 
és a britek által felkarolt kommunista LNC lett a hatalom egyedüli váro-
mányosa. Hoxháék 1944 májusában Nemzeti Felszabadítási Antifasiszta 
Tanácsot, majd ideiglenes kormányt alakítottak.

a s z o C i a l i z m u s ú T j á n

Az 1945 decemberében megtartott választásokon az Albán Kommunista 
Párt – a belügyminiszteri tárca birtokában – elsöprô gyôzelmet aratott. 
Az új rezsim radikális földreformot hirdetett, bevezette a jegyrendszert, 
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és államosította a magánvagyont. A megfélemlített tömegek egykedvûen 
vették tudomásul, hogy országuk 1946 januárjában népköztársasággá 
alakul. A kommunizmus útjára tévedt nemzet a kezdeti lépéseket lég-
üres térben kényszerült megtenni. A déli területeire támasztott görög 
igényeknek terhes nyomatékot adott az Egyesült Államok támogatása; a 
titói Jugoszláviával kialakult, csaknem a föderatív államközösségig jutó, 
bizalmas viszonyt24 pedig beárnyékolták a szerb partizánok koszovói tö-
megmészárlásai. (Melyek mértéke és kegyetlensége semmiben sem ma-
radt el a délvidéki magyarsággal szembeni népirtásétól.)

A jugoszláv gazdasági gyámkodás is a kétkedôket igazolta, hiszen Tito 
segélyprogramja alig különbözött a korábbi protektor, Olaszország gya-
korlatától: ebben is a „testvéri” védnök érdekei és importigényei domi-
náltak. A Tervbizottság elnöke, Nako Spiru konok kritikái, majd két-
ségbeesett öngyilkossága is közrejátszott abban, hogy a Jugoszláviával 
közös 5 éves terv ötletét Albánia végül elutasította. Kapcsolataik aztán a 
Moszkva és Belgrád között 1948-ban kirobbant Kominform-konfliktus-
sal végletesen megromlottak. A délszláv tanácsadókat kiutasították, s a 
hatalomból kiseprûzték a párt jugoszlávbarát prominenseit (Kiri Beli-
sovát s a felszabadító háború vezéralakját, Mehmet Shehut25). Indula-
tos sajtóháború vette kezdetét, amelyben a korábbi föderációs terveket 
immár a területi hódítás álcázott forgatókönyvének minôsítették. Sa-
játságos, hogy míg Tito Sztálin rendszerét vádolta gátlástalan imperia-
lizmussal, saját maga ugyanezt az álságos és agresszív politikát folytatta 
Albániával (s részben Bulgáriával) szemben.

A szocializmus építésének újabb kórtüneteként a hidegháború okoz-
ta nehézségek és gazdasági bajok felelôsének (bûnbakjának) Koçi Xoxe 
volt belügyminisztert kiáltották ki. A kirakatper 1949 májusában kivég-
zésével tetôzött; miközben a nemzetközi erôtérben megjelent a maoista 
kínai nagyhatalom, s Európában – albán tagsággal – a KGST. A nyugati 
államok a NATO katonai szervezetébe tömörültek, ami a fegyverkezési 
verseny okán közrejátszott az albán tömegek elnyomorodásában,26 egy-
úttal hivatkozásul szolgált a totalitárius hatalmi rend fenntartásához.  
A dogmatista államhatalom nem tûrte sem a „lelkiismereti”, sem az et-
nikai „elhajlásokat”. A hivatalos statisztikák szerint pár tízezernyi, gö-
rög adatok szerint viszont ennek sokszorosát kitevô hellén kisebbség 
csak 4 osztályos alapiskolához jutott. Ezek száma is évrôl évre csökkent. 
Az ortodox templomokat is lerombolták, s 1975-ben életbe lépett az 
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„okszerûtlen” személyi és földrajzi neveket tiltó törvény. Nem sokkal ez-
után kényszertelepítéssel lazították fel a déli határtérség görög lakossá-
gát, s korlátozták a nemzetiségi nyelvhasználatot.27

Az emigránsok által szorgalmazott restaurációt támogatta a brit és 
amerikai titkosszolgálat is, de az ötvenes évek elején végrehajtott gerilla-
akciók kudarcai kompromittálták ezeket a törekvéseket. Hoxha rezsim-
je tehát stabilan tartotta magát. Az ország vezetése a Nyugatot járt toszk 
értelmiségiek kezében összpontosult, akik a nepotizmus bûnébe esve 
még szorosabbra zárták soraikat a fordulat utáni évtizedekben.28

A hatalom birtokosai azonban nehezen küzdöttek meg a meglehetô-
sen elônytelen gazdaságföldrajzi és társadalmi adottságokkal. Mezôgaz-
dasági hasznosításra csupán a földterületek kb. 30%-át kitevô legelô s 
a 10%-nyi szántó volt alkalmas. Gabonafélékbôl az önellátást a kolho-
zosítás erôltetésével biztosították, de a meredeken növekvô népesség 
a népélelmezést továbbra is bizonytalanná tette. Az iparfejlesztésnek 
kedvezett az ország jelentôs króm-, réz-, nikkel-, szén- és olajkészlete, 
az államosítás és tervutasításos rendszer, s közvetve a kétpólusú világot 
meghatározó fegyverkezési verseny.

Az SZKP XX. kongresszusának határozatait s a békés egymás mellett 
élés programjának kockázatait az albán vezetés elutasította, Moszkva és 
Belgrád békülése ugyanis élesen felvetette ez ideig szunnyadó ellenté-
teiket Jugoszláviával. Különösen Koszovó vonatkozásában. Nem csoda 
hát, ha az orosz–kínai vitában Tirana az utóbbi mellett tört lándzsát 
(nem kérve „a grépfrútellátó” presztízs nélküli szerepébôl a KGST-in-
tegrációban). Moszkva vezetô szerepét s a titói revizionizmust elutasító 
kínai–albán álláspont 1961-re teljes szakításhoz vezetett. Ebben bizo-
nyosan közrejátszott a KGB szerepvállalása a Hoxha elleni sikertelen 
összeesküvésben. Az ipari berendezések alkatrész-utánpótlásának hiá-
nya ugyan súlyos károkat okozott az albán gazdaságnak, ám Kína nem-
csak élelmiszer-szállításokkal, de tanácsadók delegálásával és kedvezô 
hitel nyújtásával nagyrészt kárpótolni tudta újdonsült védencét, amely 
fogékonynak mutatkozott a kulturális forradalom „vívmányaira” is. 
Csou En-Laj 1963-as látogatása ellenére e meghitt kapcsolat azonban 
fokozatosan megromlott, és 1978-ban az ázsiai kolosszus is beszüntette 
albán segélyprogramját.

A világ elsô „ateista államát”, a sztálinista Albániát csak késve érinti 
meg a helsinki enyhülési folyamattal szárba szökô gorbacsovi pereszt-
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rojka, amely elôkészíti a Szovjetunió s – gyötrelmes agóniával – a jugosz-
láv föderáció széthullását; ám az 1991-es albán parlamenti választások 
gyôztese, a reformkommunista Ramiz Alia sikeresen átmenti hatalmát.  
A balkáni forgatókönyv szerint…

ko s z o v ó f ü g g e T l e n e D é s e (a „s z e r b Tr i a n o n” z á r ó e p i z ó D j a)

Sokkal zaklatottabban, albán szempontból mégis sikeresen alakul a ju-
goszláviai Koszovó sorsa. 1963-ban a tartomány autonómiát nyer, albán 
lakói világútlevélhez, anyanyelvi sajtóhoz és Prištinában egyetemhez jut-
nak. S a délszláv föderáció felzárkóztatási alapjából jelentôs többlettá-
mogatásokhoz is, ám a dinármillióikat felemésztette a 20 ezrelék feletti 
éves népszaporulat, aminek egyenes következménye lett a szerbség súly-
talan kisebbségbe szorulása. Míg tehát a hasonló nagyságrendû délvidé-
ki magyarság – egykézve és (e)migrálva – Trianon óta megfelezôdött, 
a koszovói albánság a jövônek élt, és az ezredfordulóra csaknem meg-
ötszörözte önmagát!29 Ereje tudatában, s az 1974-es, számára csaknem 
köztársasági jogokat biztosító alkotmány lehetôségeivel élve, fokozato-
san áttért a szecesszió politikájára. A Tito halála után bekövetkezô 1981-
es szociális jellegû tüntetéshullám brutális elfojtása és a rájuk nehezedô 
fokozott hatósági erôszak csak olaj volt a tûzre.

A belgrádi értelmiségiek és politikusok ekkor már a „szerbség koszo-
vói genocídiuma” ellen tiltakoztak. A rigómezei csata 600. évfordulóján, 
1989. június 28-án elmondott beszédében Slobodan Milošević pedig 
már a fegyveres összecsapások lehetôségével riogatta milliós hallgató-
ságát.30 A sorozatos tüntetéshullámok és a tartományi parlament által 
1990. július 2-án Koszovó köztársasággá nyilvánítása (amelyet késôbb 
népszavazás is megerôsített) a rendkívüli állapot bevezetését, majd a tar-
tomány autonómiájának felszámolását eredményezte.

A szerb hivatalosság által soha el nem ismert 1992-es parlamenti és 
elnökválasztáson az „albán Gandhi”, Ibrahim Rugova és a mérsékelt Ko-
szovói Demokratikus Liga (LDK) gyôzött. Az összalbán egyesülés távlata 
egy ideig jól megfért az ellenzéki Adem Demaqi balkáni konföderációs 
programjával. A határok sérthetetlenségének Helsinkiben is megerôsí-
tett nemzetközi elve ugyanis áthághatatlannak tûnô gátat emelt az albán 
szeparatizmusnak (amely az etnikai revízió jegyében sem talált szövetsé-
geseket a „társutas” egykori tagköztársaságokban). Így, a válság kiélezô-
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dése ellenére, egy „árnyéktársadalom” keretei között próbáltak túlélni. 
Az albánok fokozatosan kivonultak a szerbek által uralt állami és társa-
dalmi intézményekbôl, s bojkottálták azok szolgáltatásait. Létrejött az 
albán oktatás, egészségügy és közszolgálat párhuzamos rendszere, ame-
lyeket a szürkegazdaságból és a külföldi diaszpóra áldozatos adományai-
ból mûködtettek. A patthelyzetben fordulatot a Koszovói Felszabadítási 
Szervezet, az UÇK 1998-as megalakulása hozott, ami megtörte a szerbek 
fegyvermonopóliumát. A passzív ellenállás polgárháborúvá változott, s 
ebben fontos szerepe volt az albán anyaország 1997-es összeomlásának, 
amit egy tömegeket ellehetetlenítô piramisjáték idézett elô. A végül 
ENSZ-békefenntartókkal megfékezett anarchia viszonyai között Albáni-
ából jelentôs mennyiségû fegyver áramlott át a határon, az alvilággal is 
kapcsolatban álló felkelôkhöz. A civil lakosságot sem kímélô szerb tisz-
togatásoknak (pl. a račaki mészárlás31) és ezek albán megtorlásainak az 
1998. október 12-ei Holbrook–Milošević-egyezmény szabott határt, de a 
jelentôs ásványkincsek és a termékeny Metohija és Rigómezô birtokáért 
a harcok kiújultak. A nagyhatalmak koncertje végül 1999 februárjában 
Rambouillet-ban tárgyalóasztalhoz ültette a harcoló feleket. Miloše-
vić azonban „Koszovó megmentôjeként” nem bízhatta a tartományt a  
NATO-békefenntartókra, hiszen ez a forgatókönyv komoly esélyt kínált 
az albánok végleges függetlenedéséhez. Az állami szuverenitás kontra 
kisebbségi jogok dilemma ugyanakkor a NATO, az Orosz Föderáció és 
Kína hatalmi helykeresésének konfliktusával is megterhelôdött. A végül 
jórészt presztízsokokból elrendelt NATO-légicsapások viszont nem várt 
szerb ellenállásba ütköztek. Ennek legfôbb célpontja és elszenvedôje – 
zsarolási célzattal – mintegy 800 000 koszovói civil lett, akik embertelen 
megpróbáltatások közepette igyekeztek menedéket találni a környezô 
országokban. A fegyvermentesítés és a menekültek hazatérése kér dé sé-
ben végül egyezségre jutó felek elfogadták a KFOR-csapatok által garan-
tált béketeremtést, amellyel a tartomány hosszú évekre NATO-protek-
torátussá vált.

Mint az várható volt, a szerbek heves ellenkezése s az albánok meg-
félemlítô leszámolásai egyre közelebb hozták a végleges elszakadás pil-
lanatát. Miközben a szerbek tömeges menekülése folytán a tartomány 
csaknem „vegytiszta” albán régióvá lett. A szerb etnikum törzsterülete, 
az egykori Raška, a „szerb bölcsô” így vált évszázadok szakadatlan küz-
delmei közepette a második albán hazává 2008. február 17-én.
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A birodalmak fojtogató ölelését s a szomszéd népek beolvasztó törek-
véseit túlélt maroknyi nemzet, mely Csipkerózsika-álmából csak a 19. 
század utolsó harmadában serkent fel, megkérdôjelezhetetlenné tette 
rendkívüli élni akarását. Manapság talán Európa egyedüli gyarapodó 
nemzete. S ez az életerôs, áldozatkész nemzet akár belátható idôn belül 
beteljesítheti messzire tekintô prominenseinek álmát: a csaknem Ma-
gyarország méretû és lakosságszámú Nagy-Albániát.32

ep i l ó g u s

Az albán többségû vidékek offenzív demográfiai mutatói Szerbia és 
Montenegró déli peremén, a görög Észak-Epiruszban s a békefenn-
tartók által vigyázott „félalbán” Macedóniában önmagukban is reális 
esélyét jelzik egy újabb megrendítô balkáni válságnak. Ismételt konf-
liktusokkal az ellenérdekelt szomszédokkal, a „felettes” szempontjaira 
kényes Európai Unióval, atyáskodó nagyhatalmakkal.

Az albánok itt vázolt históriája ugyanakkor éppen azt példázza, hogy 
a történelem olykor riasztó túlerôvel szemben is hagy esélyt a túlélésre, 
a megkapaszkodásra. Esélyt, amit törhetetlen akarással, újra és újra – 
tanácsos megragadni!
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A délnémet tartományok 
szerepe a Duna-térségben

Role of the Southern German States 
in the Danube Region

Összefoglalás
Németország déli tartományai, Baden-Württemberg és Bajorország (Ba-
yern) nemcsak a német államon belül, hanem az országhatárt messze 
átlépve is komoly politikai, gazdasági és kulturális hatást fejtenek ki. 
Ennek a szerteágazó kapcsolatrendszernek egyik kiemelkedô része a 
Duna-térségben zajlik. A tanulmányban megvizsgáljuk a két tartományt 
a Duna-térséghez kötô történelmi, kulturális kapcsolatokat, továbbá 
elemezzük napjaink politikai-gazdasági együttmûködési törekvéseit, 
hozzájárulva ezzel a tartományok releváns motivációinak feltárásához 
is. A tanulmány célja, hogy bemutassa a tartományok Duna-térség or-
szágaival való két- és többoldalú kapcsolatait, bizonyítva, hogy a terület 
kiemelt jelentôséggel bír mind Baden-Württemberg, mind pedig Bajor-
ország számára. A téma aktualitására való tekintettel a tanulmányban 
megvizsgáljuk az európai Duna-stratégiához való kapcsolódási ponto-
kat is, értékelve annak szerepét a délnémet tartományok pozicionálása 
szempontjából.

fekeTe DáviD okleveles nemzetközi kapcsolatok elemzô, a Széchenyi István 
Egyetem Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola hallgatója 
(fdavid@sze.hu).
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Summary
The southern states of Germany, including Baden-Württemberg and 
Bavaria, have considerable political, economic and cultural impacts not 
only within but far beyond the borders of Germany. One of the most 
significant constituents of this diversified system of relationships covers 
the Danube region. The article analyses the historical and cultural ties 
between the two German states and the Danube region along with the 
current political and economic efforts at co-operation, thus contribut-
ing to understanding the relevant endeavours driving these two German 
states. The author’s aim is to present their bi- and multilateral relations 
with the countries of the Danube region in order to underpin that the 
Danube region is of utmost significance for both Baden-Württemberg 
and Bavaria. In consideration of the timeliness of this topic the points of 
connection to the European Danube Strategy are identified, and the role 
of this strategy in positioning the Southern German states is evaluated.

Németország déli tartományai, Baden-Württemberg és Bajorország 
(Bayern) nemcsak a német államon belül, hanem az országhatárt mesz-
sze átlépve is komoly politikai, gazdasági és kulturális hatást fejtenek 
ki. Ennek a szerteágazó kapcsolatrendszernek egyik kiemelkedô része 
a Duna-térségben zajlik. Napjainkban, az Európai Unió Duna Régió 
Stratégiájának elfogadása után indokolt vizsgálni a két tartomány tér-
ségbeli tevékenységét. A stratégia ugyanis ráirányította a figyelmet a 
Duna- térségre, mely a jövôben fontos szerephez juthat az európai re-
gionális politika alakulása nyomán is. A tanulmányban megvizsgáljuk a 
két tartományt a Duna-térséghez kötô történelmi, kulturális kapcsola-
tokat, továbbá napjaink politikai-gazdasági együttmûködési törekvéseit, 
hozzájárulva ezzel a releváns motivációk feltárásához is.

A délnémet területek hosszú évszázadok óta aktív kapcsolatot ápol-
nak a Duna menti államokkal. A történelmi kapcsolatok terén érdemes 
külön figyelmet szentelni a történelmi Magyarországnak, mely évszáza-
dokon keresztül gyakorlatilag a Kárpát-medence egészét lefedte. Noha 
az ország területe a 20. századi területváltozások nyomán több állam 
részévé vált, az újonnan létrejött államok sem tagadták meg ezeket a 
kontaktusokat, sôt, a mai napig léteznek az akkor kisebbségben élô né-
pekkel kialakult történelmi kapcsolatok. Ezen történelmi érintkezések 
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nagy része mai napig élô kapcsolóelemet jelent az országok egymáshoz 
való viszonyában. Míg 933-ban Merseburgnál és 955-ben Augsburgnál a 
kalandozó magyar csapatok konfliktushelyzetbe kerültek a bajorokkal, 
addig 1000 körül már – Szent István és Bajor Gizella házasságával – 
családi kötelékek fûzték szorosra a két térség kapcsolatát. A délnémet 
területek fontos szerepet játszottak a Duna menti államok katolizálá-
sában is: ebbôl a térségbôl érkeztek ugyanis azok a hittérítôk, akik az 
akkor pogány népek számára lehetôvé tették a keresztény hitre való 
áttérést. Így Passau városa ma nemcsak Gizella sírja miatt keresett za-
rándokhely a magyarok részérôl, hanem fontos szimbóluma is a katoli-
kus hittérítésnek, hiszen egykor a történelmi Magyarország területét is 
magába foglalta Passau püspökének egyházmegyéje, mely ezzel a Szent 
Német-római Birodalom legnagyobb területû egyházmegyéje volt.1

Egy másik máig ható, s az elôzônél lényegesen erôsebb kapcsolódási 
pontot jelent a svábok (Donauschwaben) történelmi szerepe a térség-
ben. A törökök Magyarországról történt kiûzése után a nagyszámú em-
berveszteséget pótolandó Dél-Németországból telepítettek földmûves 
és kézmûves tevékenységet folytató telepeseket magyar területekre.  
A telepesek alapjaiban új élet- és munkakultúrát hoztak magukkal.2  
A trianoni békediktátumot követôen a svábok több utódállam fennha-
tósága alá kerültek. A 2. világháborút követôen ugyanakkor a térségbôl 
jelentôs részüket a kollektív bûnösségre való hivatkozással, erôszakkal 
„visszatelepítették” Németország déli területeire. Az áttelepítettek közül 
többen visszatértek, míg sokan német területen maradtak, meg ôrizve 
ugyanakkor azokat a kapcsolatokat, melyek a kitelepítô országokhoz 
fûzték ôket. A délnémet tartományok számára a dunai svábok ma fontos 
összekötô kapcsot jelentenek Magyarország, Románia, Szerbia és Hor-
vátország felé, számtalan egyesület, testvértelepülési kapcsolat formájá-
ban. E két kiragadott történelmi példa véleményünk szerint jól szemlél-
teti a térségek közti kapcsolatok összetettségét, sokszínûségét.

A történelmi kapcsolatokon túlmenôen ugyanakkor más aspektusból 
is érdemes figyelmet szentelni ennek a régiónak. A Duna felsô szakaszán 
ugyanis a folyó sokkal inkább integráló erôvel bír, az egyes államok, te-
rületi egységek integráns részét alkotja, míg az alsóbb szakaszokon fô-
ként határfolyóként van számon tartva.3 Vagyis míg a felsô szakaszokon 
a Dunához inkább az összekötô szerep társul, addig az alsó szakaszon 
szétválasztó erôként tekintenek rá. Nem véletlen tehát, hogy a dunai 
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gondolkodás kialakulása és erôsítése napjainkban erôteljesen kötôdik a 
délnémet területekhez.

ga z D a s á g i  k a p C s o l a T o k

A délnémet tartományok gazdasági potenciálja külön figyelmet érdemel. 
A Duna által közvetlenül érintett NUTS-1 és NUTS-2 régiók GDP-adata-
it megvizsgálva arra a következtetésre juthatunk, hogy Baden-Württem-
berg és Bajorország a gazdasági teljesítmény tekintetében – Ausztriával 
együtt – az élmezônyben foglal helyet. A Duna felsô szakaszán nem rit-
ka, hogy egy régió fejlettsége az EU-27-ek fejlettségének akár másfélsze-
resét is elérje. Az érintett NUTS-2 régiók közül Bécs (Wien) 181%-kal 
vezet, melyet a bajor Oberbayern követ 171%-kal. Elmondható, hogy 
a délnémet tartományok fejlettsége jelentôsen meghaladja a közösségi 
átlagot, melyre az ausztriai területeket nem számítva csak a pozsonyi 
régió képes a Duna mentén. Különösen szembeötlô a gazdaságbeli fej-
lettségi különbség a délnémet területek javára, amennyiben figyelmet 
szentelünk a közösségi átlagtól meglehetôsen elmaradó magyar, román 
és bolgár adatoknak. (1. táblázat)

A délnémet tartományok Duna-térségbeli kiemelkedô fejlettségéhez 
jelentôs gazdasági kapacitás is társul. A két tartomány Németország kül-
kereskedelmében meghatározó szerepet játszik: mind az export, mind 
pedig az import tekintetében második, illetve harmadik helyen állnak, 
kizárólag Észak-Rajna–Vesztfália (Nordrhein-Westfalen) elôzi meg 
ôket. Bajorország és Baden-Württemberg a teljes német export több 
mint 30%-át adja.4 Baden-Württemberg 20 legfontosabb exportpartne-
re között a Duna menti államok közül Ausztria (5.) és Magyarország 
(15.) is szerepel, míg a 20 legnagyobb importpartnert tartalmazó listán 
a fenti két országon túl Románia is fel van tüntetve.5 Baden-Württem-
berg Duna menti államokba történô exportjában, illetve az onnan szár-
mazó importban kiemelkedô szerepet tölt be Ausztria, Magyarország, 
Szlovákia és Románia. (2. táblázat)
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1. táblázat:  A Duna által közvetlenül érintett NUTS-1 és NUTS-2 régiók GDP/fô 
mértéke 2009-ben a közösségi átlaghoz (EU-27) viszonyítva 

Ország NUTS-1 NUTS-2 NUTS-1 NUTS-2

N
ém

et
 or

sz
ág

Baden-Württemberg 
(134%)

Freiburg (119%) Bayern 
(143%)

Schwaben 
(127%)

Tübingen (128%) Oberbayern 
(171%)
Niederbayern 
(123%)
Oberpfalz 
(130%)

A
us

zt
ri

a Westösterreich 
(146%)

Oberösterreich 
(140%)

Ostösterreich 
(145%)

Niederösterreich 
(115%)
Wien (181%)

Sz
lo

vá
ki

a Slovensko (49%) Bratislavský kraj 
(121%)
Západné Slovens-
ko (47%)

M
ag

ya
r-

or
sz

ág

Dunántúl (32%) Nyugat-Dunántúl 
(36%)

Közép-Magyar-
ország (65%)

Közép-Magyaror-
szág (65%)

Közép-Dunántúl 
(32%)

M
ag

ya
r-

or
sz

ág

Dél-Dunántúl 
(27%)

Alföld és Észak 
(25%)

Dél-Alföld (26%)

R
om

án
ia

Macroregiunea patru 
(21%)

Sud-Vest Oltenia 
(18%)

Macroregiunea 
trei (34%)

Sud-Muntenia 
(20%)

Vest (26%)
Macroregiunea doi 
(16%)

Sud-Est (19%)

B
ul

gá
ri

a Severna i yugoiztoch-
na Bulgaria (14%)

Severozapaden 
(12%)
Severen tsentralen 
(13%)

Forrás: Saját szerkesztés az Eurostat adatai alapján.
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2. táblázat:  Baden-Württemberg és Bajorország exportja a Duna menti  
államokba 2011-ben

Baden-Württemberg 
exportja 2011-ben 

(millió euró) 

Az adott országba érkezô 
német exportból való 

részesedés

Bajorország exportja 
2011-ben 

(millió euró)

Ausztria 9685,8 16,7% 13 786
Szlovákia 1175 11,4% 1911
Magyarország 3108,3 19,8% 2371
Szerbia 212,2 14,5% 223
Horvátország 312,6 14% 304
Románia 1157 13,2% 1215
Bulgária 354,3 15% 265
Moldova 39,5 11,5% Nincs adat
Ukrajna 606,8 11,5% 479

Forrás: Saját szerkesztés az Außenhandelsdatenbank, Statistisches Landesamt Baden-Württem-
berg, Stuttgart, 2012 és az Industrie- und Handelskammern in Bayern: Der Außenhandel Ba-
yerns 2011. alapján.

Elmondható, hogy Baden-Württemberg tartomány kereskedelmi 
mérlege pozitív számos Duna menti ország, így Ausztria, Szlovákia, Szer-
bia, Horvátország, Moldova és Ukrajna felé, ugyanakkor deficitet mutat 
Magyarország, Románia és Bulgária javára.

3. táblázat:  Baden-Württemberg és Bajorország importja a Duna menti  
államokból 2011-ben

Baden-Württemberg 
importja 2011-ben 

(millió euró) 

Az adott országból érkezô 
német importból való 

részesedés

Bajorország importja 
2011-ben (millió euró)

Ausztria 6818,9 18,1% 15 074
Szlovákia 1244 11,5% 2880
Magyarország 4488,6 24,7% 5473
Szerbia 97,4 10,9% 256
Horvátország 227,3 26,6% 221
Románia 1813,5 21,6% 2117
Bulgária 358,9 17% 289
Moldova 8 7,2% Nincs adat
Ukrajna 145 7,6% 156

Forrás: Saját szerkesztés az Außenhandelsdatenbank, Statistisches Landesamt Baden-Württem-
berg, Stuttgart, 2012 és az Industrie- und Handelskammern in Bayern: Der Außenhandel Ba-
yerns 2011. alapján.
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Ahogy látható, a német kivitel szempontjából Baden-Württemberg 
részesedése Magyarország tekintetében a legmeghatározóbb a Duna-
medencében, hiszen a Magyarországra érkezô német export közel 
20%-a ebbôl a tartományból származik. Az adott országból érkezô, 
Németországba irányuló importból való baden-württembergi része-
sedést vizsgálva Horvátország áll az élen, ôt követi Magyarország és 
Románia.

Bajorországot vizsgálva még szorosabb gazdasági kötelékeket ta-
lálunk a Duna menti államokhoz kapcsolódóan. Bajorország 20 leg-
nagyobb exportpartnere között ott találjuk Ausztriát (3.), Magyaror-
szágot (18.) és Szlovákiát (19.), míg a legfontosabb importországok 
listáján a már említett Ausztria (1.), Magyarország (9.) és Szlovákia 
(16.) mellett Románia (19.) is szerepel. Mind a négy nevezett állam 
felé deficites a bajor kereskedelmi mérleg, mint ahogy Bulgária és 
Szerbia felé is, pozitív szaldót mutat ugyanakkor Ukrajna és Horvátor-
szág irányába.6

A fenti adatokból kiderül, hogy a délnémet tartományok Európával 
folytatott külkereskedelmi kapcsolatainak jelentôs része a Duna-tér-
ség országaival zajlik. Számításunk szerint az Európába irányuló ba-
den-württembergi export 17%-a, míg az onnan érkezô import 13%-a 
a Duna menti országokhoz köthetô. Ennél is szorosabb kapcsolódást 
mutatnak a bajor adatok: az Európába induló bajor export 20%-át te-
szik ki a dunai országok, míg az import esetében a részesedésük 26% 
felett van. Fontos hangsúlyozni ugyanakkor, hogy a dunai országok 
között ez a kereskedelmi volumen nem egyenletesen oszlik meg, s van-
nak olyan Duna menti országok, melyek szinte marginálisnak tekint-
hetôk a délnémet tartományok külkereskedelmében.

A jelentôs kereskedelmi kapcsolatokkal összefüggésben említést 
kell tenni azokról a vállalati kapcsolatokról, melyek a délnémet tér-
ségek összeköttetését még inkább „élôvé” teszik a dunai államokkal. 
Bajorország kereskedelmi kapcsolatainak erôsítése, a külföldi cégek 
bajorországi telephelyválasztásának ösztönzése, illetve a bajor cégek 
külföldi tevékenységének támogatása érdekében bajor külföldi kép-
viseleti hálózatot (bayerische Auslandsrepräsentanzen) hozott létre, 
melynek tevékenységét a bajor gazdasági minisztérium felügyeli. Az 
egyes képviseletek gyakran a vegyes kereskedelmi kamarák szervezetén 
belül mûködnek, így pl. a magyarországi képviselet a Német–Magyar 
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Ipari és Kereskedelmi Kamarán belül. A vállalati kapcsolatok aktivitá-
sát mutatja, hogy a tíz európai képviselet közül hat a Duna menti orszá-
gokban található, így Ausztriában, Magyarországon, Horvátországban, 
Romániában, Bulgáriában és Ukrajnában.7 Az Invest in Bavaria bajor 
kormányügynökség adatai alapján a sok ezer kis- és középvállalkozás 
mellett olyan komoly bajor cégek is rendelkeznek telephellyel a Duna 
menti országokban, mint pl. az Audi, az E.ON, a Siemens, a Knorr-
Bremse, a Schaeffler Group, az Allianz AG, a MAN vagy az Osram. Ezen 
cégek gazdasági kibocsátása, munkahelyteremtô potenciálja nagyban 
hozzájárul az érintett országok gazdasági teljesítményéhez is. Szintén 
a kapcsolatokat erôsítik azok a Duna menti államokhoz kötôdô cégek, 
melyek Bajorországban rendelkeznek leányvállalattal, így pl. a magyar 
Graphisoft is. A baden-württembergi székhellyel rendelkezô cégek kö-
zül is számtalan rendelkezik telephellyel a Duna menti országokban. 
Az 50 legnagyobb vállalat8 közül idetartozik többek között a Robert 
Bosch GmbH, a jármûgyártó Daimler AG és a DM drogéria-üzletlánc 
is. A Bosch Szlovéniában, Magyarországon, Szlovákiában és Romániá-
ban is aktív termelôegységet tart fenn, míg a Daimler Magyarországon 
(Kecskemét).

A széles körû vállalati kapcsolatokon túlmenôen további kapcso-
lóelemet jelent, hogy a Duna menti országok állampolgárai – több-
ségében vendégmunkások, illetve a délszláv háborúk idején érkezett 
menekültek – jelentôs számban képviseltetik magukat a délnémet tar-
tományokban élô külföldiek csoportjában is. A bajor, illetve a baden-
württembergi statisztikai hivatalok adatai alapján elmondható, hogy 
a dunai államok állampolgárai Baden-Württembergben az összes kül-
földi állampolgárságú lakos egyötödét teszik ki, míg Bajorországban 
26%-os arányt képviselnek. Ezek a személyek többségében aktív kap-
csolatot tartanak az állampolgárságuk szerinti államban maradt roko-
naikkal, barátaikkal, s a hazautalások révén hatást tudnak gyakorolni 
ezen államok gazdasági viszonyaira is. (4. táblázat)
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4. táblázat:  A Duna menti országok részesedése a külföldi állampolgársággal 
rendelkezô bajorországi és baden-württembergi lakosságból 2011-ben

Állampolgárság 
szerinti ország

Létszám Bajorországban (fô) Létszám Baden-Württembergben 
(fô)

Ausztria 82 457 26 374
Szlovákia 12 227   4 592
Magyarország 27 708 16 997
Szerbia 31 229 41 471
Horvátország 51 284 72 527
Románia 44 119 37 309
Bulgária 16 276 13 146
Moldova   1 852   1 387
Ukrajna 21 302 13 147
Szlovénia   5 596   6 966
Összesen 294 050

(26%)
233 916 
(19,3%)

Forrás: Saját szerkesztés a Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung: Auslän-
der in Bayern am 31. Dezember 2011. Statistische Berichte, 2012. 8. o. és a Statistisches Lan-
desamt Baden-Württemberg: Ausländische Bevölkerung in Baden-Württemberg am 31. Dezember 
2011. Statistische Berichte Baden-Württemberg, 2012. 12. o. alapján

A Duna menti országokból érkezô kvalifikált bevándorlókat a délné-
met tartományok szívesen fogadják. Ahogy Bilkay Öney, Baden-Würt-
temberg társadalmi integrációért felelôs minisztere fogalmazott egy 
konferencián, a dunai térségbôl érkezô munkavállalók innovációori-
entáltak, nagymértékû mobilitással rendelkeznek, és van készségük a 
német nyelv elsajátításához is, s ezáltal az ezen országokból érkezô mun-
kaerô kreativitásával hozzá tud járulni a tartomány gazdasági potenci-
áljának erôsítéséhez. A baden-württembergi kormányzat célja, hogy 
lehetôvé tegye még több jól képzett térségbeli bevándorló számára a 
munkaerôpiacára való integrálódást.9

po l i T i k a i  a k T i v i T á s

A délnémet tartományok politikai súlya Németországban meghatá-
rozó. Mivel a 2. és 3. legnépesebb német tartományokról van szó,10 
a szövetségi törvényhozás felsô kamarájában, a tartományok képvi-
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selôit tömörítô Bundesratban egyaránt 6-6 delegálttal rendelkeznek, 
melynél több képviselôvel egyetlen más tagállam sem (6 képviselôt 
küld még Nordrhein-Westfalen és Niedersachsen tartomány is).11  
A két tartomány választópolgárainak súlya miatt felértékelt szereppel 
bír a szövetségi parlamenti választásokon is: az összes német válasz-
tópolgár mintegy 30%-a él a tra-
dicionálisan inkább jobboldali 
elkötelezettségû tartományok-
ban (ez az oka annak, hogy sokak 
szerint Angela Merkel számára a 
2013-as gyôzelmet is elhozhatja 
a két tartomány választóinak ak-
tivitása).12 Gazdasági súlyuknál 
fogva a délnémet tartományok nagy részt vállalnak az elmaradott né-
met tartományok felzárkóztatásában is. A német tartományok közötti 
felzárkóztató pénzügyi transzferek (Länderfinanzausgleich) biztosí-
tásában vezetô szerepet vállalnak: a négy befizetô tartomány13 közül 
2011-ben Bajorország állt az elsô helyen 3,7 milliárd eurónyi befize-
téssel, Baden-Württemberg pedig a 3. legnagyobb befizetô volt a maga 
1,8 milliárd eurójával.14 Mindezen befizetések jogosságának folyama-
tos megkérdôjelezésével és bírósági megtámadásával való fenyegetés-
sel a délnémet tartományok nyomást tudnak gyakorolni a segélyeket 
fogadó tartományokra és a stabilitásban érdekelt szövetségi kormány-
zatra is. Mindemellett jelenleg Bajorország jó pozíciókkal rendelke-
zik a szövetségi kormányban is, hiszen a bajor CSU (Christlich-Soziale 
Union) kormánypártként tevékenykedik Angela Merkel kabinetjében, 
aki számára gyakran okoz fejtörést a CSU „különutas” politikája pl. az 
euróválság kezelésével kapcsolatban.15

A német tartományok ezen túlmenôen széles körû külpolitikai tevé-
kenységet folytatnak, melyre a német alaptörvény nyújt számukra le-
hetôséget. A tartományok számára lehetôség nyílik önálló külpolitikai 
tevékenység kialakítására, természetesen nem szembemenve a szövetsé-
gi külpolitikával. Különösen gyakori ez az Európa-politikai kérdések-
ben, melynek részeként a tartományok a Régiók Bizottságának munká-
jába is aktívan be tudnak kapcsolódni. Mind Bajorország, mind pedig 
Baden-Württemberg rendelkezik az Európai Unióhoz rendelt önálló 
képviselettel Brüsszelben. Ezen képviseletek feladata, hogy a specifikus 

A tartományok számára 

lehetôség nyílik önálló 

külpolitikai tevékenység 

kialakítására…
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tartományi érdekeket minél erôteljesebben megjelenítsék EU-s szinten, 
továbbá tájékoztassák a tartományi kormányt a tervezett változásokról, 
és segítsék a tartományi gazdasági szereplôk eligazodását Brüsszelben.16

A délnémet tartományok több fontos nemzetközi kezdeményezés-
ben vállaltak szerepet a Duna-térség fejlôdésével kapcsolatban. Az egyik 
kiemelkedô multilaterális együttmûködés ezek közül az ún. Ulmi fo-
lyamat. A más néven Kis-dunai Együttmûködési Folyamatot 2001-ben, 
az ulmi csúcstalálkozón alapította Baden-Württemberg, Bajorország, 
Ausztria és Magyarország. Az együttmûködés deklarált célja volt, hogy 
a német nyelvû területek kapcsolatait erôsítse Magyarország irányában, 
segítse hazánk európai integrációs elôrehaladását, javítsa a területek 
közti gazdasági kapcsolatokat. Az együttmûködés eredményeként jöhe-
tett létre Budapesten az Andrássy Gyula Német Nyelvû Egyetem is, me-
lyet az érintett négy ország ma is közösen finanszíroz.17 Az alapítást kö-
vetôen sor került még magas szintû politikai konzultációkra: 2001-ben 
az ausztriai Melkben, 2002-ben Esztergomban, 2003-ban Passauban és 
2005-ben Stuttgartban. Szintén fontos együttmûködési keretet jelentett 
az 1990 májusában alapított ARGE Donauländer nevû szervezet, mely-
nek jelenleg 40 Duna menti, állam alatti területi egység (tartomány, 
régió, megye) tagja 8 különbözô országból (Németország, Ausztria, 
Szlovákia, Horvátország, Bulgária, Románia, Ukrajna, Magyarország). 
A szervezet célja a dunai térség fejlesztése közös projektekre alapoz-
va. Az együttmûködés mintegy 650 000 km2 területen kb. 80 millió la-
kost érint. A szervezet mûködése során számtalan kulturális, turisztikai 
jellegû projektet bonyolított le INTERREG-projektek keretein belül. 
A szervezet emellett kiemelt figyelmet igyekszik fordítani a hajózási, 
környezetvédelmi és a fiatalokat érintô témákra is.18

A multilaterális együttmûködések mellett a délnémet tartományok 
számos dunai országgal létesítettek formális kétoldalú (bilaterális) 
politikai kapcsolatokat vegyes kormánybizottságok (gemischte Regi-
erungskommission) formájában, melyek rendszeres idôközönként 
üléseznek, közvetlen fórumként szolgálva a politikai döntéshozók 
kapcsolattartására. Emellett deklarált cél az érintett országok euró-
pai integrációjának elôsegítése és támogatása. Baden-Württemberg a 
Duna-medence országai közül Magyarországgal, Horvátországgal, Bul-
gáriával, Romániával és Szerbiával tart fenn vegyes bizottságokat, az 
együttmûködés elsôsorban gazdasági, tudományos, kulturális és okta-
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tási témákra fókuszál.19 Bajorország európai kapcsolatai között kiemelt 
szerepet szán a Duna-térség országainak. A bajor kormány Szerbiával 
1970, Horvátországgal 1972, Szlovéniával 1975, Magyarországgal, Szlo-
vákiával és Ukrajnával 1991, Bulgáriával 1995, Romániával pedig 2000 
óta tart fenn vegyes bizottságot.20

A délnémet tartományok Duna-régióra gyakorolt politikai hatá-
sának vizsgálatakor meg kell jegyeznünk, hogy abban napjainkban 
meghatározó szerepet játszik a Duna-stratégia. A stratégia 2011-es el-
fogadását követô események alapján elmondhatjuk, hogy az a dunai 
együttmûködésnek egy új lökést adott, s számtalan fórumon aktivizá-
lódott a kooperáció, nemritkán a délnémet tartományok vezetésével. 
Ezen túlmenôen pedig a Duna-stratégiához kapcsolódó feladatok 
részei lettek a bilaterális egyeztetések napirendjeinek is. A tartomá-
nyok jelentôségét mutatja, hogy vannak olyan prioritási területek, 
melynek koordinátori szerepét a Duna-stratégiában részt vevôk kö-
zül egyedülálló módon nem ország, hanem tartományok töltik be:  
Baden-Württemberg Horvátországgal közösen koordinálja A vállalko-
zások versenyképességének koordinálása c. prioritási területet, míg Bajor-
ország Horvátországgal közösen A biodiverzitás, a fajok sokszínûségének, 
a táj eredetiségének fenntartása, valamint a levegô- és talajminôség megôrzése 
cselekvési terület megvalósulását segíti.21

Baden-Württemberg különösen igyekszik a témában rejlô lehetô-
ségeket kihasználni. Ezt bizonyítja, hogy a stratégia elfogadásával pár-
huzamosan intézkedési tervet fogadott el a tartomány, melynek ér-
telmében Peter Friedrich Európa-ügyi miniszter lett a Duna-stratégia 
végrehajtásának különmegbízottja, külön irodát hoztak létre annak 
érdekében, hogy felkutassák a lehetséges projektpartnereket, és kidol-
gozzák a közös projekteket. Ezen túlmenôen tárcaközi munkacsopor-
tokat is felállítottak a zászlóshajóprojektek végrehajtásának hatéko-
nyabbá tétele érdekében.22

Baden-Württemberg brüsszeli képviseletén már az Ulmi folyamat 
„kiüresedését” követôen Duna-csúcsokat rendezett, melyek célja volt, 
hogy felhívják a figyelmet a térség együttmûködési lehetôségeire. Az 
elsôre 2006-ban került sor, melyen a Duna menti városok és régiók 
vettek részt.23 A 2008-as Duna-csúcs résztvevôi fogalmazták meg, hogy 
szükséges a Duna-térséget makrorégióként kezelni, s számára egy Du-
na-stratégiát kidolgozni, mely arra lenne hivatott, hogy a 2013 után 
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rendelkezésre álló EU-s forrásokat minél hatékonyabban tudják majd 
felhasználni a térségben. A konferencia jelentôségét mutatja, hogy 
Danuta Hübner, az Európai Bizottság akkori regionális politikáért fe-
lelôs biztosa megerôsítette a Duna-stratégia elkészítésének szükséges-
ségét, s a stratégia kidolgozása tulajdonképpen ekkor indult útjára.24

Az Ulmi folyamat „felélesztésére” és kibôvítésére a 2009-es ulmi Du-
na-csúcson került sor. A négy alapító országhoz csatlakozott Bulgária, 
Horvátország, Románia, Szerbia és Szlovákia. A csúcson a részt vevô 
országok az Ulmi folyamat folytatása és kibôvítése mellett döntöttek. 
Kiálltak a Duna-stratégia létrehozása mellett, melynek elsôdleges cél-
jaként a Duna-térség területi kohéziójának erôsítését határozták meg. 
Szintén megerôsítést nyert, hogy a stratégia finanszírozási lehetôsé-
geit az érintett államok a 2014-ben induló új EU-s költségvetési ciklus 
forrásai közé építenék be.25 A 2010-es brüsszeli Duna-konferencia té-
mája a Duna-régió jövôje volt, mely különös tekintettel a dunai pro-
jektek összehangolására és a fiatalok bevonására fókuszált.26 Baden-
Württemberg 2011 júliusában Stuttgartban szervezett tanácskozást a 
Duna-stratégiával kapcsolatban, melyen több részt vevô ország kor-
mánya is képviseltette magát. A tartomány zöldpárti (Die Grünen) 
miniszterelnöke, Winfried Kretschmann a gazdasági növekedés és a 
környezetvédelem terén való együttes haladás perspektíváját vázolta 
fel.27 A 2012. májusi Duna-konferencia fô témája a stratégia végre-
hajtásának, finanszírozásának mikéntje volt.28 Bajorország elsôsorban 
környezetvédelmi kérdésekben rendezett többoldalú találkozókat 
az elmúlt idôszakban. 2011 májusában Niederalteichban találkoz-
tak a környezetvédelmi ügyek bajor, magyar, horvát, román és szlo-
vák koordinátorai. A koordinátorok megkezdték az együttmûködést 
többek között a közös árvízvédelmi tervek, a Natura 2000 minôsítésû 
területek védelme és az ôshonos dunai halfajták életlehetôségeinek 
biztosítása terén.29 2012 januárjában rendôri vezetôk számára rendez-
tek konferenciát Münchenben, melynek témája a Duna-térségben 
jelentkezô szervezett bûnözés és a korrupció elleni küzdelem volt. 
A tanácskozáson a rendôri vezetôk megállapodtak a legjobb gya-
korlatok (best practice) és az információk folyamatos cseréjében.30

Mint említettük, a bilaterális kapcsolatokban is jelentkezik a Du-
na-stratégia miatti aktívabb együttmûködés. Baden-Württemberg kor-
mánya 2011–2012-ben Bulgária kivételével minden országgal, mellyel 
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vegyes kormánybizottsága van, találkozót szervezett a Duna-stratégia ap-
ropóján. 2011 októberében látogatott Romániába Kretschmann minisz-
terelnök, ahol a Duna környezetvédelmi szempontjainak hangsúlyo-
zása mellett ígéretet tett vendéglátójának, hogy a tartomány igyekszik 
átadni az EU-s támogatások lehívásához szükséges tudást annak érde-
kében, hogy Románia is sikerrel tudjon pályázni a különbözô alapok-
ra.31 Ugyanebben a hónapban került sor a baden-württembergi–szerb 
vegyes bizottság ülésére is, ahol a felek abban állapodtak meg, hogy 
a Duna-stratégiához kapcsolódva erôsíteni kívánják a régióik közötti 
együttmûködést és a regionális és a helyi szereplôk közti kapcsolatok, 
hálózatok erôsítését.32 2012 májusában rendezték a baden-württember-
gi–magyar vegyes kormánybizottság ülését Heidelbergben. A találkozón 
szintén szóba került a Duna-stratégia végrehajtásának mikéntje.33

vá r o s o k,  r é g i ó k,  ngo-k

A délnémet tartományok szerepe bizonyos városi, regionális, illetve 
nem kormányzati szervezetek terén is jelentôs. Érdemes kiemelni az Eu-
rópai Unió keretein belül mûködô Régiók Bizottságát, melynek fontos 
kezdeményezôi voltak a tartományok, s mely megfelelô keretet kínál 
számukra a dunai aktivitásuk kifejtésére is. Jó példa erre az a 2011. áp-
rilisi, Duna-stratégiával kapcsolatos állásfoglalás-tervezet, melyet Baden-
Württemberg terjesztett a Régiók Bizottsága elé, s mely azt egyhangúlag 
elfogadta. A dokumentumot Wolfgang Reinhart akkori tartományi Eu-
rópa-ügyi miniszter jegyezte.34

Bajorország számos többszereplôs projektben is részt vesz a Duna 
mentén. Közösen felel a budapesti Andrássy Gyula Német Nyelvû Egye-
temmel a specifikus dunai témák egyetemi oktatásban való megjeleníté-
séért, részt vesz a „Danubeparks” kezdeményezésben, mely a Duna men-
ti természetvédelmi területek együttmûködésének ad keretet. Emellett 
a BAYHOST35 nevû szervezet igyekszik bevonni hallgatókat és kutatókat 
a Dunával kapcsolatos témák kutatásába.36

A Duna menti városok együttmûködésének elindításában szintén 
fontos szerep jutott a délnémet térségnek. Már 1998-ban, az elsô Nem-
zetközi Duna-fesztivál alkalmából együttmûködést kezdeményezett Ulm 
és Neu-Ulm37 városa: közös nyilatkozatot adtak ki többek között Linz, 
Budapest, Újvidék (Novi Sad), Ruse, Galac és Vukovar városával, mely  
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szerint a jövô európai hálózatát a Duna menti városok együttmûködése 
fogja jelenteni.38 Ulm és Budapest városai a fenti deklarációt többször 
is megerôsítették, így az ulmi fôpolgármester 2001-es39 és 2002-es40 bu-
dapesti látogatásakor is. A nyilatkozatokban konkrét kulturális, oktatási 
és tudományos projektekrôl állapodtak meg. Szintén Ulm/Neu-Ulm 
városaiból indult a Duna-irodák létrehozása. 2002-ben Ulmban jött lét-
re az elsô Duna-iroda, melynek fô profilja a Dunához kapcsolódó ren-
dezvények szervezése, projektek levezénylése és a többi partnervárossal 
való kapcsolattartás. A 2003-ban Ulmban megrendezett európai Duna 
menti városok konferenciáján a részt vevô városok vállalták, hogy a szo-
ros együttmûködés koordinálása érdekében maguk is Duna-irodákat 
hoznak létre, melyek projektügynökségként és know-how-közvetítôként 
mûködnek majd. A deklarációt Ulm, Baja, Pozsony, Újvidék, Vidin és 
Tulcea írták alá.41 A Duna menti városok és régiók IV. konferenciáját 
2009-ben rendezték Budapesten, ahol a résztvevôk megalapították a 
Duna menti Városok és Régiók Tanácsát. A tanács – melyet a folyó menti 
városok és régiók, illetve a Duna-irodák képviselôi alkotnak – célja, hogy 
képviselje a résztvevôket az európai intézményeknél, továbbá, hogy kez-
deményezései révén egységes és integrált Duna-térség jöjjön létre.42 Jól 
mutatja Ulm elismertségét, hogy mind 2009-ben, mind pedig 2011-ben 
az ulmi fôpolgármestert, Ivo Gönnert választották a tanács elnökévé.43 
Látható tehát, hogy a délnémet városok aktivitásának hatására kezdô-
dött meg a Duna menti városok és régiók szorosabb együttmûködése, 
mely mára intézményesült is a Duna menti Városok és Régiók Tanácsa 
képében.

ös s z e g z é s

A tanulmány bevezetésében célul tûztük ki, hogy feltárjuk a délnémet 
tartományok Duna-térségre gyakorolt hatásának fôbb mozgatórugóit és 
összetevôit. A tanulmányban bizonyítást nyert, hogy mind Baden-Würt-
temberget, mind pedig Bajorországot erôs kapcsolatok fûzik a térség or-
szágaihoz, ám ezek intenzitása országonként eltérô. Láthattuk, hogy az 
évszázados történelmi, gazdasági kapcsolatok a mai napig jelen vannak 
az országok közötti kapcsolatokban, s ezek némelyike mindmáig erôs 
kapcsolóelemet jelent. Ide sorolhatjuk pl. a svábok által életre hívott 
kapcsolatokat. A gazdasági kapcsolatok terén kifejtettük, hogy sem a kül-
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kereskedelmi volumen, sem pedig a tartománybeli cégek szempontjából 
nem elhanyagolható térséget jelentenek a Duna menti országok, s külön 
hangsúlyt érdemel az általuk kibocsátott vendégmunkások jelentôsége is. 
A két tartomány térségbeli politikai aktivitását mutatja, hogy számos bi-, 
multilaterális fórumon keresztül igyekeznek befolyást gyakorolni a térség 
folyamataira, s ebben napjainkban egyre hangsúlyosabb szerepet játszik 
az európai Duna-stratégia. A tartományok nemcsak vegyes kormánybi-
zottságokon és állami szintû multilaterális szervezeteken keresztül tud-
ják kifejteni hatásukat, hanem a városok és a régiók együttmûködésének 
generálásán keresztül is ezen fáradoznak. Érdemes ugyanakkor hangsú-
lyozni, hogy a két tartomány érdekei, törekvései nem minden esetben 
fedik egymást, ezért a tanulmányban igyekeztünk megvilágítani, hogy 
mely tartomány mely kérdésekre próbál hangsúlyt fektetni.

Elmondható tehát, hogy a délnémet tartományok számára a Duna-
stratégia nemcsak az elérni kívánt jövôképhez vezetô stratégia és cél-
rendszer, hanem egyben annak eszköze is, hogy a tartományok megerô-
sítsék és minél szélesebb körben javítsák pozícióikat a Duna mentén. 
Így a Duna-stratégia a délnémet tartományok pozicionálásának egyik fô 
eszközévé vál(ha)t.
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Summary
Trade in mechanical and electronic products accounts for nearly 60% 
of China’s foreign trade. The export of mechanical and electronic prod-
ucts in China gradually develops into two systems: one is general trade 
relying on the domestic industry, and the other is processing trade based 
on an international industry transfer, and the two systems constitute the 
dual structure of China’s trade in mechanical and electronic products, 
and support rapid growth in China’s trade for mechanical and electron-
ic products. By a comparative analysis of the basis of the dual structure 
of trade in mechanical and electronic products, the types of enterprises, 
the product and market structure and through the discussion of the 
influence of the dual structure of trade growth, international competi-
tiveness and the size of surplus, one can conclude that the government 
should adopt different policies for different trade systems.
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30 years after the start of reforms and opening up, in the context 
of economic globalization, the export of mechanical and electronic 
products in China is gradually forming two systems, one is a general 
trade system relying on domestic industry, and the other is a process-
ing trade system based on an international industry transfer. Process-
ing trade is an important way of intra-product trade that refers to pro-
duction and trade activities of importing raw materials or components, 
then processing and assembling them domestically, and finally export-
ing semi-finished or finished products. In China, the definition of pro-
cessing trade refers to the trading activities supervised by the customs 
authority. According to the rules of China’s customs authority regulating 
the supervision of trade goods processing, by definition processing trade 
includes the import of raw materials and components after domestic 
assembling and processing, and finally export. The main characteris-
tics of processing trade include the production of raw materials and 
components abroad, the import, processing and assembling in China, 
and the export of the final products overseas, which means that the 
import must correspond to the export. In contrast, general trade is 
a different method which covers the activities of import and export, 
and there is no interlinked supervision or correspondence between 
imports and exports.

The nearly 27 years of uninterrupted rapid growth in the dual 
structure of mechanical and electronic products places China among 
the top-ranking countries of trade in electronic and mechanical prod-
ucts. The future developments in this dual structure will determine 
the trend of China’s export of mechanical and electronic products 
and the international competitiveness of China’s mechanical and 
electronic products. This unique trade structure, characterised by 
large volumes and fast growth, has accelerated the pace of growth 
in China’s trade in mechanical and electronic products, enlarged its 
international competitiveness, and increased China’s trade surplus. 
A comparative analysis of these two systems will help recognize the 
actual state of China’s foreign trade, accelerate the transformation 
of China’s export development in the field of mechanical and elec-
tronic products, and continuously improve the quality of growth and 
efficiency.



315

Polgári Szemle · 9. évfolyam 1–2. szám

fe a T u r e s o f T h e D u a l s T r u C T u r e i n T h e D e v e l o p m e n T o f 
T r a D e i n m e C h a n i C a l a n D e l e C T r o n i C p r o D u C T s

Overall situation in the trade of mechanical and electronic products

According to the statistics compiled by the Customs Authority of China, 
between 1985 and 2012, the value of China’s export of mechanical and 
electronic products increased 643 times from 1.68 billion USD to 1.96 
trillion USD at an average annual growth of 27.2%. Excluding the im-
pact of the financial crisis, between 1985 and 2008, the average annual 
growth rate was 30.9%, 2.9 times the average growth rate of the trade in 
mechanical and electronic products in the same period, and 3.1 times 
the world trade. In 2009, the value of China’s export of mechanical and 
electronic products ranked No. 1 in the world, accounted for 13.4% of 
the world’s total trade in mechanical and electronic products.

Different stages of development in the trade of mechanical and electronic products 
and the corresponding ratios of general and processing trade

First stage: general trade grew rapidly between 1985 and 1990, the aver-
age annual growth rate of the value of China’s export of trade in mechan-
ical and electronic products was up 45.9%. The increase mainly relied on 
endogenous factors, such as policy support, institutional innovation and 
so on. General trade accounted for more than 80% of the value of Chi-
na’s export of mechanical and electronic products. Deficit in the trade of 
these products had been about 15 billion USD for a long time.

Second stage: both general and processing trade grew rapidly be-
tween 1991 and 1995, the average annual growth rate in the value of 
China’s export of mechanical and electronic products was 32.8%. With 
the acceleration of international industry transfer, processing trade 
played a more and more important role in the export of mechanical 
and electronic products, the proportion of processing trade gradually 
accounted for over 50%. Deficit on the trade of mechanical and elec-
tronic products was around 20 billion USD.

Third stage: Supernormal growth was seen in processing trade be-
tween 1996 and 2008, the average annual growth rate of the value of 
China’s export of mechanical and electronic products was 26.7%. Pro-
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cessing trade, which increased rapidly, played the most important role 
in the export of mechanical and electronic products, and 70% of the in-
crement in the export came from the processing trade. Mechanical and 
electronic product exports exceeded 200 billion USD in 2003, then it 
maintained an extraordinary growth with an annual increment of more 

than 100 billion USD, and in the 
end of 2012, the value of China’s 
export of mechanical and elec-
tronic products rose to 1.96 tril-
lion USD. At the same time, the 
trade surplus surged year by year, 
the surplus of trade in mechani-
cal and electronic products in-

creased to 284 billion USD in 2008, from13 billion USD deficit in 1996.
At present these two systems still play an important role in the ex-

port of mechanical and electronic products, they are balanced, half a 
percent coming from general trade, and the rest from processing trade. 
But excluding the contribution of processing trade, China’s export of 
electronic and mechanical products will probably rank No.5 in the 
world, according to the preliminary estimate, as the value of China’s 
export of electronic and mechanical products would only be 305 bil-
lion USD in 2012, amounting to 38%, 44%, 55% and 91% of the export 
of electronic and mechanical products by Germany, the United States, 
Japan and South Korea, respectively.

ba s i s  o f T h e D u a l s T r u C T u r e

In addition to the international market-based and historical opportuni-
ties, the unique dual structure of China’s export of electromechanical 
products developed as a result of the proactive strategic choice of the 
Chinese government.

International market opportunities

International market opportunities include three major factors: com-
parative advantage, international industry transfer and two innovations 
in the United States.

...China’s export of 

electronic and mechanical 

products will probably rank 

No.5 in the world...
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Comparative advantage is one of the most important factors to deter-
mine the status of the international division of labour, thereby affecting 
the international trade pattern. China’s comparative advantage lies in 
the low cost of factors such as labour, land, resources, and environment 
and so on, which determines the status of China in the international 
division of labour. General trade soars mainly in labour-intensive indus-
tries and processing trade mainly in labour-intensive processes.

Regarding the international industry transfer: starting from the late 
1980’s, the transfer of traditional labour-intensive industries such as the 
textile, clothing, furniture industries etc. began from Four Asian Tigers 
(South Korea, Singapore and Taiwan, China, Hong Kong, China) to 
China. In the late 1990’s, the labour-intensive assembly within the IT 
industry began to be relocated to China from Japan, South Korea, Eu-
rope and America. China grasped the rare opportunity of international 
industry transfer, developed processing trade and achieved a large-scale 
export of mechanical and electronic products.

In the 1990s, the IT innovation in the United States spawned a large 
industry, and created a large demand for new products. In the first 
eight years of this century, financial innovation in the United States 
increased market demand. Both innovations promoted rapid growth in 
the U.S. economy, thus brought about a global economic boom, and 
created a good opportunity for a rapid growth in China’s exports.

Strategic choice of the Chinese government

Since the reform and opening up, in order to mitigate the shortage of 
foreign exchange, stabilize employment and sustain economic growth, 
the Chinese government has always insisted on an export-oriented strat-
egy, with primary focus on the encouragement of exports. This policy 
has been implemented for nearly 30 years. In the 21st century, the Chi-
nese government has continued the policy of encouraging export as a 
result of the Asian financial crisis and the conversion of the Chinese 
economy from a shortage economy to a buyer market. Although the 
Chinese government proposed to alter the pattern of economic devel-
opment 16 years ago, there has been no substantial change in China’s 
trade, it remains focussed on the quantitative expansion, while struc-
tural reforms are only slowly adjusted. 
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The efficient utilization of FDI is an important condition to achieve 
rapid economic growth and an important part of the basic national pol-
icy of opening up, which should continue to be insisted on for a long 
time. According to the statistics of the Chinese Ministry of Commerce, 
FDI in the manufacturing sector accounted for 70% of the total FDI in 
China for a long time, but in 2010 this ratio decreased to 47%, with a to-
tal value of 106 billion USD. In 2012, due to the international financial 
crisis, FDI in China decreased by 3.7% year on year, while at the same 
time, the global FDI decreased by 18%. The enormous production ca-
pacity provided by FDI continues to expand the export capacity of the 
processing trade. At the same time, some Chinese local governments 
also competed in attracting foreign investors, and introduced unlim-
ited taxation policies, ensured the lowest land prices and lowest-cost 
labour resources, which distorted the factory prices and to some extent 
exacerbated the export capacity expansion in the processing trade.

sT r u C T u r a l D i f f e r e n C e s i n T h e D u a l s T r u C T u r e 

Differences in the basis

Most of the general trade is traditional inter-industry trade, established 
on the traditional theory of comparative advantage: a country imports 
a product it is in shortage of and exports its surplus.

Processing trade is a trade pattern based on intra-product trade. 
Through intra-product specialization the whole production can be di-
vided into different efficient production stages, produced at different 
locations, increasing efficient resource collocation and capitalizing on 
the economies of scale. There are four preconditions to intra-product 
specialization. Firstly, the production process should be separable into 
different processes which can be produced at a different location. Sec-
ondly, the different processes need different inputs. Thirdly, different 
countries and regions should have different comparative advantages. 
Fourthly, the development of IT industry reduces distance and trans-
action costs. With the help of information technology, the benefits of 
process dispersion are higher than the costs of logistics and communi-
cation. China’s processing trade is built on the comparative advantage 
of abundant low-end labour, and multinational corporations mainly 
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seek labour-intensive production and the assembly of simple parts in 
China. Despite the exports of processing trade, China has experienced 
a transition from traditional products to electromechanical and high-
tech products, but China’s position in the global supply chain has not 
changed substantially.

Differences in the participation of enterprises

Domestic enterprises transact more than 75% of general trade. While 
FDI enterprises transact more than 90% of the processing trade, ba-
sically the domestic enterprises had no direct access to the industrial 
chain. Tab.1 and Tab.2 show the ratios of different enterprises in gen-
eral trade and in processing trade. It can be concluded that the export 
of general merchandise is mainly performed by China’s domestically 
funded enterprises, while the export in processing trade is mainly car-
ried out by foreign-funded enterprises.

Tab.1: Ratios of different enterprises in general trade, 2001–2012

Year State-owned
(%)

Private-owned
(%)

Domestic
(%)

FDI
(%)

2001 65.6 3.0 75.1 24.1
2002 60.5 7.1 74.7 25.0
2003 54.2 11.9 73.1 26.9
2004 48.2 17.1 72.3 27.7
2005 43.7 21.5 71.8 28.2
2006 38.7 25.5 69.8 29.9
2007 35.5 28.1 68.8 30.9
2008 35.9 28.2 69.1 30.5
2009 31.3 31.8 67.8 31.9
2010 32.2 32.0 64.4 35.6
2011 33.7 31.8 65.5 34.5
2012 33.4 30.8 64.2 35.8
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Tab.2: Ratios of different enterprises in processing trade, 2001–2012 

Year State-owned
(%)

Private-owned
(%)

Domestic
(%)

FDI
(%)

2001 23.6 0.3 26.7 73.3
2002 21.0 0.7 24.3 75.7
2003 15.6 2.3 20.4 79.6
2004 13.0 2.9 18.1 81.9
2005 11.0 3.2 16.3 83.7
2006 10.0 3.4 15.2 84.8
2007 9.9 4.0 15.5 84.3
2008   9.2 4.5 15.3 84.5
2009   9.2 5.1 15.7 84.1
2010   7.3 5.0 12.3 87.7
2011   6.3 5.0 11.3 88.7
2012   7.0 5.5 12.5 87.5

Differences in product structure

The majority of export in labour-intensive machinery and electronic 
products is transacted through general trade. More than 98% of power 
station construction, 92% of motorcycles, 89% of mobile communica-
tion base stations, 87% of machine tools, 86% of textile machinery, 85% 
of mechanical basic components, 80% of agricultural machinery, 78% 
of cars and 65% of crane and construction machinery, etc. are general 
trade exports.

The export of IT and other high-tech products is transacted through 
processing trade. Worldwide, 90% of notebook computers, 80% of digi-
tal cameras and 50% of mobile phones are exported in the framework 
of processing trade in China, which is leading the world’s output, most 
of them belong to world-famous brands.

Differences in the target markets

The main export markets of general trade are developing countries. 
Export of electronic and mechanical products to developing countries 
are mainly completed in general trade. Such as 72% of to Africa, of 
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70% of Russia, 68% of India, and 50% of Latin America are exported 
in general trade.

The main export markets of processing trade are developed coun-
tries. The exports to developed countries of electromechanical prod-
ucts are mainly completed in processing trade: 87% are exported to 
Hong Kong, 77% to Japan, 72% to USA and 60% to the EU in process-
ing trade.

Differences in production and marketing patterns

The enterprises engaged in general trade need to take the initiative 
to face the market and varying degrees of completion of the design, 
production and marketing in the industrial chain, and assume the risks 
posed by developing markets.

The enterprises engaged in processing trade only perform labour-
intensive assembly and processing in the multinational global industry 
chain, while R&D, design, brand and marketing are controlled by the 
foreign parent companies, and most of them do not assume the risk 
involved in developing markets. Although the product structure of Chi-
na’s processing trade is upgrading from traditional to electromechani-
cal and high-tech products, in the multinational supply chain (produc-
tion and assembly) is still has a low-income status. As shown in Figure 
1, Chinese processing trade is still at the bottom of the Smiley Curve, 
a parabolic curve-like smiling lip used to describe the added value of a 
particular industrial chain. The high added value parts are located at 
the ends of the curve, generally representing design and marketing; 
while the lower value-added part is in the middle, generally represented 
by product manufacturing, with the lowest point located at the bottom 
of the curve, generally represented by the assembly link. The rate of 
return on the two ends of the Smiley Curve is up to 20-25%, while the 
profit margin on the bottom of the Smiley Curve is only 5%. Therefore, 
the ratio of the added value in China’s processing trade is always low, 
while at the same time, multinational companies control the upstream 
and downstream of the industrial chain, which benefit from added val-
ues that are often several, or even several hundred times higher than 
those in processing trade. For example, a pair of Nike shoes costs 100 
USD at retail price in the U.S., its material cost is 15.67 USD, and the 
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ex-factory price in the Chinese processing trade is only 24.71 USD, in-
cluding 2.58 USD direct labour costs, 4.56 USD management fees and 
only 1.9 USD factory profits. The wholesale price is 52.03 USD in the 
United States, the final retail price is 100 USD. We can draw the conclu-
sion that the total value of R&D, brand and sales channels accounted 
for 70% of the global value chain of Nike shoes, value and income, and 
the value added of processing trade enterprises in China (including 
direct labour costs, administrative expenses and profits of factory) only 
accounted for 9%.

Differences in trade surplus

As shown in Tab. 3, over the long term a trade deficit or a slight surplus 
is made on mechanical and electronic products in general trade. Prior 
to 2004, every year was closed with a deficit: in 2001 the general trade 
deficit amounted to -21.4 billion USD, and in 2004 it was -19.6 billion 
USD. After 2005 a slight surplus was achieved and grew from10 billion 
USD to 20billion US, accounting for 10%-30% trade surplus on me-
chanical and electronic products.

A high amount of surplus was made on mechanical and electronic 
products in processing. Between 2001 and 2012, the surplus made on 
processing of mechanical and electronic products increased 8.1 times. 
Especially between 2001-2004, the surplus made on trade in mechan-
ical and electronic products was very low, for example, in 2001 the 
surplus was only -2.4 billion USD, while in 2002, the surplus realised 
on the processing trade of mechanical and electronic products was 43 
billion USD, with the trade surplus being 0.7 billion USD, the process-
ing trade surplus 49.3 billion USD, and the general trade surplus -20.4 
billion USD. The processing trade surplus accounted for more than 
6770% of mechanical and electronic products trade surplus. These 
data allow the conclusion that China’s the largest part of the trade 
surplus on mechanical and electronic products come from processing 
trade. As we know, processing trade is the result of the international 
industry transfer, so in fact, the processing trade surplus is a surplus on 
the international industry transfer, and most of China’s trade surplus 
made on mechanical and electronic products come from international 
industry transfer.
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At the same time, the surplus made by foreign-funded enterprises 
on mechanical and electronic products processing trade accounted 
for more than 70%. The top 50 enterprises in the processing trade 
between China and the US are mainly engaged in processing trade 
and foreign-funded enterprises specializing in OEM, which account 
for 48% of the surplus made on processing trade between China and 
the US.

Tab.3:  Surplus made on general and processing trade in mechanical and  
electronic products, 2000–2012

Year General Trade Surplus Processing General Trade Surplus

Value
(100 million 

USD)

Growth 
Rate
(%)

Proportion
(%)

Value
(100 million 

USD)

Growth 
Rate
(%)

Proportion
(%)

2001 –213.9 57.0 – 429.6 18.0 –
2002 –203.7 –4.7 – 493.4 14.9 6770
2003 –291.6 43.1 – 710.0 43.9 4112
2004 –195.7 –32.9 – 982.1 38.3 481
2005 70.9 –136.2 9.4 1308.5 33.2 174.0
2006 247.1 248.6 20.5 1753.0 34.0 145.3
2007 526.0 112.9 25.9 2332.4 33.0 115.0
2008 890.6 69.3 31.2 2750.0 17.9 96.4
2009 279.1 –68.7 12.6 2424.7 –11.8 109.3
2010 330.9 18.6 12.1 3071.1 26.7 112.4
2011 582.5 76.0 17.5 3466.8 12.9 104.3
2012 462.4 –20.5 11.2 3800.5 9.7 106.8

im p a C T a n a l y s i s  o f T h e D u a l s T r u C T u r e

The “two trading patterns” should be different stages of development, 
but they co-exist in China and form a typical “dual structure”. The over-
all industry level gap between the “two trading patterns” is about 15 to 
20 years, the general trade reflecting the actual, comparative level of 
China’s industries, and represents industrial complementation to other 
developing countries. As for processing trade, it only reflects the advan-
tages of manufacturing and assembly capabilities in China, and forms 
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complementarily with the industrial chain links of the United States, 
Europe and other developed countries. The specialty of the dual struc-
ture should not result in many frictions, or cause widespread concerns, 
however, due to quality-related and after-sales problems in general 
trade, coupled with economic and political factors, China’s impacts on 
the world trade have been overstated.

Imbalance between the final product and innovation capacity

In general, the technology transferred to the host country by multi-
nationals is the applicability of technology, and the level of the trans-
ferred technology is equal to or slightly higher than the level of domes-
tic technology of the host country. The knowledge absorption capacity 
of the host country determines the effect of knowledge transfer, and 
the absorption capacity of the host country is closely related to its R&D 
investment. A lot of research is done about the relationship between 
R&D investment, economic growth and production efficiency. For 
example, Grenada Ritz built an R&D productivity growth model ac-
cording to the different measures of corporate, industry, economic de-
velopment levels, based on the study of more than 1000 U.S. manufac-
turing firms, and drew the conclusions that R&D investment played an 
important role in the improvement of production efficiency and that 
the output elasticity was 0.07. In recent years, China’s R&D investment 
has been growing rapidly. As shown in Table 4, China’s R&D invest-
ment increased to 10 times between 2011 and 2000. The intensity of 
R&D investment is measured by the amount of R&D investment rela-
tive to GDP. In recent years, the intensity of China’s R&D investment 
has also been growing rapidly: in 2011 invest it was 1.83%, from 0.25% 
in 2000, when China was in a backward position in the world. However, 
there is still a gap in the intensity of R&D investment between China 
and the developed countries, where the current R&D investment in-
tensity is 2-3%. According to the statistics, in 2008 the R&D investment 
intensity was 2.79% in the U.S.; and in 2009 it was 3.33% in Japan 
and 2.78% in Germany. China’s capacity of independent innovation is 
weak and the R&D investment is low, however, export products cover 
the underground (8500 m of drilling), ground (350 km of railway lo-
comotives), sea (30-ton super cruise) and the air (30 006 one thousand 
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meters of the satellite). In the automotive industry, for example, the 
multinational companies’ R&D investment ratio accounted for more 
than 5% of their sales revenues in 2010, and the R&D investment was 
more than 6 billion euros in Toyota and Volkswagen, while Chinese 
car manufacturers generally spend less than 1%, only about 0.6% on 
research and development. According to a survey of the Information 
Centre of the National Development and Reform Commission, in 
2007, the annual amount spent on R&D investment by the top 500 
car parts manufacturers in China was less than the amount invested 
by a single German company (Bosch). As regards processing trade, al-
though many enterprises supply notebook computers, mobile phones 
and other high-tech products all over the world, they are satisfied with 
merely earning the assembly fees.

Tab.4: Data of Chinese R&D spending, 2000–2011

Year R&D investment (10 million RMB) R&D investment intensity (%)

2000 896 0.25
2001 1042 0.95
2002 1288 1.07
2003 1540 1.13
2004 1966 1.23
2005 2450 1.34
2006 3003 1.40
2007 3710 1.49
2008 4616 1.54
2009 5433 1.62
2010 7063 1.76
2011 8610 1.83

Imbalance between the market structure and marketing capacity

The average market share of Chinese mechanical and electronic 
products in 32 developed countries, such as the United States, Japan 
and EU increased from 7.1% in 2001 to 19.9% in 2011, while during 
the same period its market share in 37 developing countries, such as 
Mexico, India, and Brazil increased from 4.1% to 20.1%. There are 
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226 export markets around the world for China, but less than 5% of 
them are developed and have established marketing channels. The 
majority of general trade companies remain “workshops”, “factories” 
or “import and export” companies, the ratio of “marketing type” en-
terprises is low, marketing networks are not established, there is no 
export market planning and after-sales service, they do not cultivate 
their own brands, the market share is decentralized, they mainly ex-
port to Africa, Latin America and other developing countries and re-
gions.

At processing trade enterprises marketing is basically dominated by 
foreign parent companies, and the main export markets are America, 
Europe and other developed countries and regions.

Imbalance between trade surplus and the industrial strength 

Foreign trade competitiveness is a result of industrial competitiveness. 
But in fact, there is a 15–20 years gap of the strength and level of me-
chanical and electronic industries between China and the developed 
countries. China would be unable to achieve such a large scale export 
and surplus without the international industry transfer, which increases 
the competitiveness of China’s mechanical and electronic industry, and 
processing trade, which is based on the international industry trans-
fer and accounted for 65% of the export of mechanical and electronic 
products. As a result, China achieved a huge trade surplus. According 
to the statistics compiled by the Chinese Administration of Foreign Ex-
change, between 1985 and 2012, China accumulated foreign exchange 
reserves in the amount of about 3.31 trillion USD.

Imbalance in the trade benefit between China and developed countries

There are two kinds of complementary mechanical and electronic in-
dustries between China and other countries. One is the complemen-
tary mechanical and electronic industry between China and other de-
veloping and developed countries, including export mainly by way 
of general trade. The other is the complementary industrial chain 
link between China and United States or Europe, including export 
mainly channelled through processing trades. In this relation, Chi-



327

Polgári Szemle · 9. évfolyam 1–2. szám

na’s comparative advantages are the low cost of product factors, while 
the comparative advantages of Europe and the United States are high 
technology, brand, marketing abilities etc. Although China and other 
countries have a strong industrial capacity, China only obtains little 
trade benefit. On the one hand, China’s general trade export enter-
prises rely mainly on price competition, the industrial profit margin 
is less than 5%, lower profits are made on trade, but at the same time 
they provide inexpensive and high-quality goods to other countries. 
On the other hand, China has a huge trade surplus, but is not paid 
corresponding trade interests. China’s huge trade surplus actually re-
sults from the international industry transfer, the surplus generated 
by FDI enterprises, but the real winners of the interests are multina-
tional companies, industrial chain brand and technology providers. 
Export in Chinese processing trade provides a high number of low-
priced quality products to the United States and Europe and reduces 
domestic inflation rate. If these goods are not produced in China, the 
United States and Europe must import them from other developing 
countries. If the processing trade was not made by China, it would be 
made by other developing countries. At the same time, the trade defi-
cit of the United States will not be cut. According to statistics of the 
Chinese Ministry of Commerce, the wholesale price of an iPhone is 
178.96 USD, of which Japan shares 34%, Germany 17%, South Korea 
13%, and China gets only 3.6%, approximately 6.5 USD. However, 
due to the huge amount of processing trade surplus, China can with-
stand the enormous pressure on RMB appreciation, and has to face 
the pains of structural adjustment.

Co n C l u s i o n s

First of all, China’s own strength of mechanical and electronic industry 
cannot achieve such a large-scale export, but China has implemented 
preferential processing trade and FDI policies to receive a large-scale 
international industry transfer, and developed a large-scale export ca-
pacity, which has led to rapid growth in China’s export of electrome-
chanical products.

Secondly, although China has achieved fast growth in exports, but 
gained less. China’s huge trade surplus actually results from an interna-
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tional industry transfer and the surplus generated by FDI enterprises, 
the real winners of the interests are multinational companies and the 
industrial chain brand and technology providers.

Finally, the “two trading patterns” have different structural charac-
teristics and different sensitivities to the macroeconomic policy of ex-
port tax rebates, tariffs, exchange rate and FDI, and China should apply 
comprehensive policies for this dual structure. The general trade sys-
tem should be based on fair competition in order to build and maintain 
a good environment conducive to technological innovation: strengthen 
IPR protection, increase investment in research, encourage enterprises 
to become a mainstay in technological innovation to create new advan-
tages in technological innovation, shift industry from the comparative 
advantage of low cost labour to technological innovation. 
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Summary
Features of the modern global education market and the process of 
integration into the European educational area are analyzed; and the 
key trends in shaping an effective education policy in the Ukraine are 
defined.

re s e a r C h p r o b l e m

In order to define the national educational priorities and contribute 
to the creation of a modernized model of higher education compliant 
with the European standards, the Ukraine joined the Bologna Process 
in May 2005. Note that widely controversial opinions have been given 
on this system of national higher education from conservative rational-
ity and pragmatism to the rejection of its principles in general.

A problem that requires urgent solution is the gap between the de-
gree of preparation in higher education in the Ukraine to adopt the 
informal principles of the Bologna process and the requirements on 
which it is based.  

Diana kuCherenko PhD, Associate Professor, Department of Management, 
National University of Kiyv (ndi@knutd.com.ua).
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re l e v a n C e o f T h e s T u D y
 

Education is one of the most important factors on the path of integra-
tion into a united Europe, as the implementation of European stand-
ards in education will increase Ukrainians’ European cultural identity 
and integration into the European intellectual and educational envi-
ronment. In this context, what is urgently needed is the study of the 
historical milestones and context of the educational sector of the Euro-
pean Union, the analysis of which has been the subject of research by 
many foreign and Ukrainian scientists.

Today we can speak of a new kind of globalization of the global 
higher education market, in which the mass distribution of education 
is seen as a guarantee of a country’s competitiveness in the new global 
economy. Therefore, a study of the trends and consequences of globali-
zation of the world market of educational services for the educational 
system of the Ukraine is an important and urgent task.

an a l y s i s  o f r e C e n T r e s e a r C h a n D p u b l i C a T i o n s

Significant contributions have been made to the solution of this 
problem in the works of A. Egorov, N. Lavrychenko, O. Matviyenko, 
A. Sbruyevoyi, A. Dzhurynsky, A. Lyferova, J. Knight, L. Oderiya and 
others.

The actual problems of establishing a modern philosophical and ed-
ucational paradigm of modernization and progress in higher education 
have been analyzed by V. Andruschenka, V. Astahovoyi, K. Astahovoyi, 
V. Viktorova, B. Hershunskoho, D. Dzvinchuka, A. Dzhurynskoho, M. 
Zhurovskoho, I. Zyazyuna, I. Kalenyuk, S. Klepka, K. Korsaka, V. Kre-
men, V. Kudina, V. Kushertsya, V. Luhovoho, M. Lukashevycha, V. Lu-
taya, M. Myhalchenka, O. Navrotskoho, S. Nikolayenko V. Oharenka, V. 
Ohnev‘yucca, L. Ryzhak, M. Rozova, M. Romanenka, P. Talanchuka, V. 
Shynkaruka and other scholars.

However, despite the availability of scientific publications on numer-
ous reforms of the national higher education, a whole range of issues 
require further interpretation and analysis, and in particular, the con-
sistency of the regulatory function of higher education is under sub-
stantial upgrade to the needs of the labour market. The problems of 
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formation and integration Ukrainian higher education system into the 
European educational space are worth the attention.

As a result of the above factors, the purpose of this article is defined 
as the analysis of the systemic reforms in higher education and the 
main directions of modernization to promote the creation of its nation-
al elite, focusing on social and economic growth and the development 
of democratic principles in the Ukraine along the national priorities of 
the 21st century.

pr e s e n T a T i o n o f T h e m a i n m a T e r i a l

Since 2005 the Ukraine was admitted to the European Union and con-
tinued to reform higher education in accordance with the Bologna 
Declaration. Therefore, the experience of European countries in this 
area is particularly important for the Ukraine.

The Eurydice Network centres released the following findings of a 
two-year study, conducted jointly with the European Commission’s sta-
tistical agency Eurostat. The study entitled “Key figures of European 
education” analyzes secondary and higher education in 27 EU Member 
States in six thematic areas: context, structure, participation in educa-
tion, resources, educational programmes and graduates.

The results of the study are mainly quantitative, the most interesting 
of them include the following:

1. The number of people below 19 years of age has steadily decreased 
in the EU between 1985 and 2005. By 2020, the population aged 5–9 
years in the EU will decrease to 11% and the number of people aged 
10–14 years in some European countries will shrink by 40%. In addi-
tion, over the next ten years, a high number of teachers will reach the 
retirement age in the EU (in six countries 40% of today’s teachers will 
soon retire);

2. In most EU countries the duration of compulsory schooling is 
gradually increasing. This is done to provide students with all the nec-
essary knowledge and skills;

3. More than 90% of the EU’s population aged 3–19 years receive 
education;

4. Between 1998 and 2008 the number of people who participate in 
higher education in the EU increased to 25%. In 2006, the ratio of male 
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and female students was 100:123, and the majority of men specialized 
in technical studies, while most women specialised in the humanities;

5. In 16 countries higher education is fully or partially paid. How-
ever, in all countries there are opportunities for obtaining financial as-
sistance for training;

6. Between 2001 and 2007, the EU allocated a broadly stable approxi-
mately 5.1% of GDP to education. In most countries, these funds are 
mainly spent on the secondary education system;

7. The educational spending per student was roughly twice the cost 
of a student’s education;

8. In elementary and secondary education female teachers constitute 
the majority (60%), while in higher education they are a minority (less 
than 40%);

9. Between 2002 and 2007 the unemployment rate steadily decreased 
in the population aged 15–24 years.1

The policy on education-related issues received impetus in 1971 at 
the official meeting of six Ministers of Education, where the first resolu-
tion on cooperation in the field of education was adopted. A report on 
the implementation of the ideas of the meeting was given to the Euro-
pean Commission by Professor Henri Janne including proposals on the 
areas of cooperation in the field of education (1973).

Since the second half of the 1980’s the importance of human re-
sources in the improvement of the national economies’ competitive-
ness has been increasing in the EU. Within this framework an exchange 
of students started in 1986 to implement the Erasmus programme to 
promote cooperation between universities and enhance student mobil-
ity within the EU. While in 1987 about three thousand students partici-
pated in the programme, at present hundreds of thousands of students 
and scholars from thirty European countries study abroad by Erasmus 
scholarships.

Since 1995, Erasmus has also been made part of the Socrates pro-
gramme, with a view to providing students with qualifications and diplo-
mas that are recognized by all EU member states. For this purpose the 
following were introduced:

– European Credit Transfer System – ECTS, implemented as a spe-
cial supplement to degrees, which describes the content, level and sta-
tus of courses studied;



334

Diana Kucherenko – Higher Education in the European Integration

– European CV;
– EUROPASS.
Two years later (in 1989) the exchange programmes for training hu-

man resources was geographically extended within the framework of 
the Tempus programme, aimed at the implementation of the trans-

European cooperation scheme 
for higher education, in par-
ticular with a view to restructur-
ing the higher education sector 
in Central and Eastern Europe 
through the development of 
inter-university cooperation (ex-
changes between students and 
teachers). The first phase of 
the Tempus programme (which 

started in 1990) was intended to implement the trans-European mobil-
ity scheme for university studies in Central and Eastern Europe. Tem-
pus II (1994–1998) was aimed at expanding exchanges with the former 
USSR. The aim of Tempus III (2000–2006) was to promote the effective 
development of higher education systems in the countries of Central 
and Eastern Europe, as well as the countries of the former Soviet Union 
and Mongolia through the convergence of cultures and experiences in 
democratic change.

The signing of the Maastricht Treaty in 1992 opened a new stage in 
the development of educational strategies. Education in law was includ-
ed in the joint strategy to prepare young people for adult life within 
the EU. The approved educational strategy is characterized by a refusal 
of the unification of educational policies of the Member States – the 
transposition of Community law and the content of education are their 
prerogatives. In accordance with its “principle of complementarities”, 
the EU is only allowed to support and complement the activities of the 
Member States in certain segments of education to enhance the “spirit 
of European membership.” These areas, according to the legislation, 
were included as follows:2

Improving the quality of education (Chapter 3, Article 149) by:
– development of the European dimension in education, particu-

larly through the teaching of foreign languages in the Member States;

The signing of the 

Maastricht Treaty … 

opened a new stage in 

the development of the 

educational strategies.
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– promoting the mobility of students / pupils and teachers through 
academic recognition of diplomas and timing of training;

–  development of cooperation between educational institutions;
– facilitating the exchange of information and experience on com-

mon principles of functioning of the education systems of the Member 
States;

– promoting increased exchanges of young people and teachers;
– development of open and distance learning.
Development of the training system (Section 3, Article 150) by:
– optimization of systems training and qualification for the intensifi-

cation of professional integration into the labour market;
– facilitating access to vocational training and facilitate mobility of 

teachers;
– promoting cooperation in training between educational institu-

tions and companies;
– promoting the exchange of information and experience on issues 

common training in member countries.
Long-term cooperation between the European Commission and 145 

leading universities in Europe allowed the formulation of the following 
basic principles of the development and implementation of European 
qualifications and degrees:

1. Philosophy of mutual trust.
2. Ability of educational structures to converge (through harmoniza-

tion) at both national and international levels.
3. Expression of learning outcomes not in terms of time and in terms 

of loans that are tied to the results in the form of competencies.
4. Reality creation of a common system of ECTS (accounting) and 

credit accumulation.
5. Values and self-sufficiency of both levels of education: as a bach-

elor’s degree and master’s degree.
6. Consistency within the European educational space requirements 

for qualification as competencies.
7. Differences on the first or the second level of education may not 

exceed 25%.
8. Limitations grading scale loans: bachelor level programmes – from 

180 to 240 credits, master’s level program - from 90 to 120 credits, the 
number of loans in the annual programme – no more than 60.
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9. Develop public, transparent and tiered performance indicators of 
educational achievement, as a condition of comparability of structures 
and degrees as part of the European qualifications framework is based 
on objective standards.

10. Coherence and feasibility of these principles as a result of politi-
cal will and the hard work of all involved, particularly in the framework 
of the recognition of double and joint degrees.

The next stage of the educational strategy the EU started in the new 
millennium – the strategy acquired innovative character at the meeting 
of the European Council (Heads of State or Government of the EU) 
in Lisbon (March 2000), held in response to the challenges of the 21st 
century. The new strategic goal of the EU targeted the transformation 
the EU (by 2010) to “a competitive and socially integrated European 
knowledge society has formed the knowledge dynamic economy in the 
world, capable of sustainable development with the growth in jobs and 
to increasing social cohesion”.3

The document states that in order to build the most competitive 
economy in the world the EU Member States should:

– Reduce the number of young people who leave school too early, 
before secondary education, to 10%;

– halve the existing gender imbalance of graduates in mathematics, 
science and technology;

– ensure that the percentage of 24-25-year-old EU citizens with com-
pleted secondary education is not less than 85%;

– reduce the ratio of 15 year old people with insufficient skills in 
reading from 20 to 15.5 percent;

– increase the share of lifelong students to 12.5% of the adult working 
population (age group of 26-64 years) and at least to 10% in any country.

Obviously, the declared intentions require not only a radical trans-
formation of the European economy, but also the effective moderniza-
tion of social affairs –- in this context, education is central to the EU’s 
strategy to produce quality human resources.

Thus, the main objectives that improve the quality and effectiveness 
of education and training in the EU, include:

– improvement of the quality and efficiency of education and train-
ing of teachers in the Member States “in the context of new require-
ments”, namely knowledge society.
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– developing skills for the knowledge society;
– ensuring equal access to ICTs;
– increasing the proportion of persons who engage in technical and 

natural sciences;
– effective use of resources.
The development of skills for the knowledge society and the identified 

second component aims to improve the quality of education. It should 
be noted that the EU, recognizing this problem as a very high priority, 
has made a lot of effort, since 2000, at developing a unified list of basic 
skills for the community. The work was the result of the adoption in 2006 
of the European reference system key competences for lifelong learning, 
which is recommended for the implementation of the national educa-
tion system members. The system covers eight key competences: com-
munication in the mother tongue, communication in foreign languages, 
mathematical competence and basic competences in science and tech-
nology, digital competence, ability to learn, interpersonal, intercultural, 
social and civic competences, entrepreneurship and cultural expression.

Another effective tool to ensure a high level of educational quality 
was determined to ensure equal access to information and computer 
technology that was planned to be achieved not only through the provi-
sion of appropriate equipment and broad communications capabilities 
(Internet / Intranet), but also by high-quality software.

The problem of attracting young people to the study of natural sci-
ences and mathematics courses as planned was solved by updating the 
content of natural sciences and mathematics education at the second-
ary level, and strengthening links with industry and business life.

It was clear for the EU leadership that an integrated system of life-
long education needed considerable investment in education in both 
the public and the private sectors. Innovation demanded increased in-
vestment in human resources, as the latter is considered as the main 
instrument of building a knowledge society.

Implementation objectives “Improving equal access to education” 
included tasks such as:

– creating an open educational space;
– added attraction education;
– supporting active citizenship, equal opportunities and social cohe-

sion.
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Addressing the task of “building an educational space” involved, first-
ly, facilitating access to education for all age groups, which was planned 
to be achieved primarily through the development of information and 
orientation manuals, and secondly, the creation of so-called “bridges” 
in order to allow transition from one direction in one education system 
to another – Europeans should be able to accumulate prior educational 
achievement and be sure that the credit and qualifications will be rec-
ognized throughout the EU space.

The goal of “Openness in the EU’s education throughout the world” 
in the context of basic needs strengthening compliance market and the 
challenges of globalization include:

– strengthening ties between production and research and society at 
large;

– development of entrepreneurial spirit;
– intensification of foreign languages;
– increased mobility and exchanges;
– strengthening European cooperation.
The intensification of open educational institutions for sustainable 

development, including openness to new ideas, communication with 
the world economy and business and meeting real needs became im-
portant goals for the EU.

These problems encourage European countries to find new ap-
proaches to reforming their educational systems and the creation of 
new policies and legislative frameworks in the field of higher educa-
tion.

ma i n C o n C l u s i o n s

The Bologna process and the construction of the European educa-
tion space are the preconditions of attracting qualified labour, “blue 
card”. EU through institutional transformation rebuilds their own 
goals of higher education in all 28 “neighbouring countries” (a pro-
gram such as European Neighbourhood and Partnership Instrument, 
TACIS, TEMPUS, etc.). Due to the fact that “neighbouring countries” 
will never become members of the EU, they become qualified donors. 
EHEA is constructed as a two-level principle– it consists of a core of 
full EU members, which represent all the benefits of “brain purchase” 
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and the surrounding countries, which have access to only some minor 
European funds and programs, but are not allowed to participate in 
breakthrough projects, policy- and decision making.

M. Mamardashvili said: to be part of reality, it is necessary to identify 
one’s real interest. And we are now on the way to this reality (econom-
ically, politically and mentally). Although we have learned to speak 
“a common language” but “Ukrainian reality” (including education) 
is still not identical with the “European reality”, which is an objective 
reality and an insurmountable obstacle which cannot be neglected 
in the process of entering higher education to the European educa-
tional space.
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Summary
The article analyzes the state of employment of the rural population in 
the Ukraine, and outlines the ways for shaping economic prerequisites 
of its social protection against unemployment.

 

pr o b l e m D e f i n i T i o n

Among the components of social and labour relations, employment is 
of utmost significance for the population, as its rate determines social 
protection. Unless the problems of transitional nature inherent in this 
field are solved, our country cannot progress by deeper market conver-

m. m. ruzhensky PhD, Professor at the Institute of Staff Training for Pub-
lic Employment Service of the Ukraine, National University of Kiyv.
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sions, modernization of the economy and full-fledged integration into 
the international economic relations as the highly qualified and socially 
protected labour force serves as a crucial precondition of a country’s 
competitive power.

an a l y s i s  o f r e C e n T r e s e a r C h a n D p u b l i C a T i o n s

Problems related to employment, the functioning of the labour market 
in a transitional economy, relations between the main participants of 
this market, and the determination of factors that regulate employment 
have been the subjects of permanent attention of domestic scientists 
such as S. I. Bandur, D. P. Bohynia, O. A. Bohutsky, V. S. Vasylchenko, 
M. I. Dolishniy, I. F. Gnybidenko, O. A. Grishnova, T. A. Zayats, A. M. 
Dolot, G. I. Dupalova, E. M. Libanova, N. D. Lisogor, Yu. M. Marchavin, 
V. V. Onikiyenko, I. L. Petrova, G. Chepurko and others.

In relation to these scientists’ findings in the field of employment 
theory and labour market, one should note that the problems encoun-
tered in the social protection of the rural population against unemploy-
ment have not always received proper attention.

The goal of this article is the study of theoretical issues and practical 
aspects in shaping economic prerequisites for social protection of rural 
population against unemployment.

su m m a r y o f m a i n r e s u l T s o f T h e s T u D y

One of the components of conversion to a market economy in our soci-
ety is the transformation of production systems in rural areas, populated 
by 14,3 million residents or 31,3% of total population of the Ukraine.1 
The institutional and organizational transformation of these systems 
and the conversion of social and labour relations, which are integral 
elements of the newly shaped market economy are focused on creating 
a system of interrelated markets in rural areas. Similarly to other con-
versions in the transitional economy, they cause substantial changes in 
employment and the social protection of rural people.

The transformation of rural areas into a market economy is accompa-
nied by considerable social and economic changes, which have not yet 
resulted in increasing employment or improved the social protection of 
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the population. In recent years rural areas have experienced a deepen-
ing trend of increasing unemployment, caused by various factors such as 
dropping demand for labour force and the incapability of the produc-
ing and servicing structures concentrated in these territories to ensure 
a sufficient level of remuneration to sustain an average living standard.

It should be stated that capitalisation on the opportunities for the re-
source potential of rural areas, the improved living standards of urban 
and rural population of the Ukraine, and ensuring food safety for the 
country are issues closely connected to employment in rural areas.

Between 2005–2011 the rate of unemployment among the economi-
cally active rural population of productive age rose from 3,57% to 
7,4%.2 The number of people applying for one vacant agricultural job 
increased from 27 to 51 between 2005 and 2011.3 This has an adverse 
impact on employment opportunities of rural residents. Under the 
conditions of a limited number of vacant jobs in 2010, the public em-
ployment service managed to find employment for 163,000 rural area 
residents.4 A nationwide research for tendencies of social and economic 
development of rural population centres conducted by the Institute of 
Sociology, of the National Academy of Sciences of the Ukraine showed 
that every other such population centre had no economic entities and, 
respectively, no jobs available.5 Under such conditions, the concept of 
“unemployed villages” has emerged and become widespread. Changes 
in ownership relations and the transformation of social and labour re-
lations, institutional and organizational transformations in the agricul-
tural field they have caused are meant to develop the system of inter-
related markets in the Ukraine, one of which is the agricultural labour 
market, characterised by certain peculiarities because the major part of 
the labour force has a limited employment opportunity in such lead-
ing branches of agricultural production as crop production and animal 
breeding. The general trend in agriculture is the dismissal of a part of 
the labour force and their move to non-agricultural branches of the 
national economy. The nature of the agricultural labour market is also 
affected by the specialization of agricultural production, which results 
in the territorial differentiation of both agricultural production and 
the workers it employs. Natural and climatic factors determine produc-
tion specialization, and the technical level of agricultural production 
determines the conditions and volumes of labour used.
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The territorial dispersion of agricultural production coupled with 
vulnerability to unfavourable climatic factors determine the extent of 
risk generation. Demand and supply in the agricultural labour market 
may change substantially already in a short period of time, and that is 
why the agricultural sector must have a certain reserve of labour force 
to meet the peak demand for workers and ensure continuity in produc-
tion processes and their performance within optimum agrotechnical 
terms.

Other factors affecting development in the agricultural labour mar-
ket include discrepancy between the biological and the technologi-
cal production cycles, which is the cause of seasonality in agricultural 
activities. Time is often crucial in ensuring employment for the rural 
population and in setting the workforce’s level of involvement. In this 
sector seasonality has a particularly adverse impact on the efficiency of 
manpower management due to the poor development of the various 
forms of integration between the agriculture and the industry, and the 
low-quality industrial and social infrastructure in rural areas.

The impact of production factors on the agricultural labour market 
in the Ukraine is manifested in two ways. On the one hand, decreas-
ing volumes of agricultural production results in reduced demand for 
labour and dropping employment numbers, and the emergence of hid-
den unemployment caused by sub-employment. On the other hand, 
during peak crop collection periods demand for labour rises.

Transition to the market economy enables market mechanisms to 
regulate the employment of the population of the Ukraine. We increas-
ingly understand its effects on the employment of the rural popula-
tion and on the situation in the agricultural labour market, as these are 
shaped largely by the public need for agricultural products and services.

Interdependence between the public need for goods and services 
and the demand for financial, material and other resources is manifest 
in a way that demand for the latter facilitates creation of a new produc-
tive structure, or improvements in or the disappearance of the already 
existing one. The society’s changing needs of goods and services alter 
the interest rate, which, it its turn, prevents businessmen from, or en-
courages them to create new jobs or reduce excessive jobs. As interest 
rates increase, securities are purchased in growing volumes, and the 
decrease in this rate encourages investing capital into production and 
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increasing employment. The need for investment and, respectively, for 
labour force, grows until commodity markets give a signal by dropping 
demand for these commodities, and therefore, for the capital.

The abovementioned regularities are also inherent in markets serving 
the agricultural sector of the national economy. Yet their development 
in countries with well-developed 
market economies is not uncon-
trolled, as supplying the society 
with food is one of the primary 
goals of a social state, which en-
courages it in order to actively 
interfere with market relations 
in this field. As to post-socialist countries, including the Ukraine, they 
also experience movement of the labour force in the central sphere of 
the agricultural complex as a reaction to a predominant influence of 
the prevailing market situation in food stuffs and agricultural raw ma-
terials processed into food, which reflects the situation in the market 
of capital invested into this complex. In addition, the Ukraine makes 
efforts at do away with state monopoly in the agricultural sector in a 
simplified way and to move, at an accelerated rate, from the strict gov-
ernment regulation of processes of forming, distributing and using la-
bour force to almost complete non-interference to the processes of this 
sector, which has resulted in adverse social and economic effects in the 
agricultural labour market.

Thus, among the constituents of the national labour market of the 
Ukraine, the agricultural labour market can be defined as one of the 
most problematic. This situation requires increased attention to solve 
the problems on the part of corresponding public institutions, busi-
nesses and all those concerned with functioning and development of 
this important segment of market economy and the shaping of eco-
nomic prerequisites for social protection of the population against un-
employment.

Improved employment of the rural population is to a certain extent 
connected with development in agricultural production and the relat-
ed branches of the agricultural complex, especially in the process of 
organizing production directly within agricultural entities. It refers to 
attempts by heads of agricultural companies to grow simultaneously 

…Ukraine makes efforts at 

do away with state monopoly 

in the agricultural sector…
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as many different crops as possible. In the best case, these crops and 
production in other branches are combined in such a way that they 
ensure regular distribution of work throughout the year so that the 
total labour force is employed all the time. Though this objective has 
never been fully achieved, a skilful combination of the areas under 
grain and forage crops, with the careful selection of their types and 
the operation of various branches within one company (crop growing, 
animal breeding, forage production and the processing of agricul-
tural products) using and processing agricultural products, one can 
prevent the dismissal of employees and ensure full and even employ-
ment throughout the year.

Nevertheless it should be noted that the implementation of or-
ganizational activities in order to ensure employment in rural areas 
requires rural businessmen’s awareness of their social responsibility, 
and the ability of regular workers employed in agricultural entities 
to defend their constitutional rights to labour, economic and social 
protection.

Favourable results in rural employment can be achieved by extend-
ing production (and, respectively, increasing the number of jobs) 
through new businesses operating in the agricultural sector. However, 
such opportunities are limited in time. As competition in the agricul-
tural product markets intensify, the number of employed people will 
drop. In this case the problem of employing people who have lost jobs 
in agricultural companies should be solved in rural areas, as cities tend 
to have even higher numbers of unemployed economically active peo-
ple than the countryside.

Ample opportunities may be created to improve employment for the 
rural population and reduce unemployment if non-agricultural busi-
nesses are established and developed in Ukrainian villages. The studies 
we have conducted so far allow us determine factors for the develop-
ment of non-agricultural businesses in rural areas (Fig.1.1), which have 
considerable influence on increasing employment, reducing unem-
ployment, and improved social protection for rural people.6

Beneficial effects on the development of non-agricultural businesses 
in rural areas may be expected of production factors if land, the la-
bour force, and the fixed and current assets are used efficiently. Under 
the conditions of the transformation of agricultural production to a 
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market-based venture, the effect of these factors on employment and 
the social security system increases considerably. It is due to the grow-
ing prices of the means of production, fuels and lubricants, crop and 
animal protecting agents, as well as electricity.

Fig. 1.:  Factors facilitating the spread of non-agricultural businesses in rural areas 
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Among the economic prerequisites having considerable influence 
on the employment and social security of rural people, internal agri-
cultural integration has an important role. Under the conditions of es-
tablishing market relations, this facilitates the solution of various social 
and economic problems of villages by making use of advantages such 
as reduced loss in agricultural products, ensuring the integrated and 
highly efficient use of the agricultural resources and the related sectors 
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of the national economy. Regarding the incentive mechanism of the 
agro-industrial integration, agricultural producers may be motivated if 
they are given the opportunity to generate income from other areas in 
addition to agricultural production. In every field of entrepreneurship, 
different return may be realised on a unit of capital employed. There 
are also differences in the extent of risk in some of the areas. Investment 
into the processing of agricultural products almost always involves less 
risk and higher profit than raw materials production, and trade in food-
stuffs can be even more rewarding. Without agro-industrial integration, 
Ukrainian agricultural producers have almost no chance to generate 
income from the additional stages of processing the products they sup-
ply. This is why the development of internal agro-industrial integration 
along with improved employment of the population in rural areas has a 
positive impact on eliminating the monopoly of processing enterprises, 
creating more economically reasonable distribution of the benefits of 
production and sale of agricultural products. Within this framework, 
agricultural entities need to be developed through the creation of pro-
duction systems for a new generation working in the so-called innova-
tion conveyor mode, which is actually the accelerated implementation 
of productive innovations.7 

Increasing employment and the emergence of new kinds of in-
dustrial activities as a result of agro-industrial integration can help 
reduce the migration of rural youth to cities. The creation of addi-
tional jobs and smoothing away the seasonal nature of work can have 
a positive effect on the incomes of rural people and therefore on 
their social security. Under the conditions of agro-industrial integra-
tion, the qualifications of the workers and the production standards 
are improving. Thus, the development of various forms of agro-in-
dustrial integration in rural areas is accompanied by differentiation 
in the employment of rural people, increase in their revenues and 
the mitigation of the effects of seasonality. All of the above prove 
their beneficial effects on the employment of the rural population 
and its social protection.

One of the efficient forms of ensuring employment of rural popula-
tion and improving its social protection is entrepreneurship. Its most 
widespread form is farming. Between 1990–2011, the number of farm-
ing enterprises increased from 82 to 41,488.8 The share of rural farm-
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ing enterprises in the total volume of gross production by Ukrainian 
agriculture has increased from 0.4% to 13.7%.9

The main reason for the low popularity of entrepreneurship among 
Ukrainian villagers is the extremely unfavourable conditions of their 
establishment in agricultural regions: most rural people do not have 
the required initial capital, they are not familiar with and have no infor-
mation of market outlets and prices, and smaller private entrepreneurs 
are socially vulnerable. The way out of this situation may be the creation 
of credit unions and the cooperation of agricultural producers. By unit-
ing their efforts, funds and property, they could start plants engaged in 
the processing of agricultural products in rural areas. This would allow 
them solve several problems at a time: provide employment and the 
sale of products to their neighbours, and supply quality food (at least) 
to local schools, kindergartens and hospitals while improving the social 
protection of rural people.

Self-employment and the social protection of the population are 
considerably influenced by inclusion into the system of international 
economic relations. Under the current conditions, the export-import 
operations involving agricultural products have a special role in this.

Focusing of Ukrainian exports on raw materials and semi-finished 
products leads to unfavourable social and economic effects, among oth-
ers they turn the Ukraine into a raw material producer and exporter in 
the global division of labour. In addition to the degrading the domestic 
economy, such a situation involves the risk of the Ukrainian nation’s 
very fast impoverishment, as proved by experience all over the world: 
countries which have been exporting their raw materials to the world 
market in exchange for finished products for 200 years, are now 60 
times poorer than the economically developed countries; and this gap 
was three or four times narrower only 15-20 years ago.10 The structure 
of exports from the Ukraine is one of the reasons for the low level of 
employment of our people and their migration abroad.

Co n C l u s i o n s a n D p r o p o s a l s

The low level of employment of rural people is due to a number of 
macroeconomic factors. High and permanent unemployment are the 
main reasons for the poor social security of Ukrainian villagers. It is 
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further aggravated by the failure of public social guarantees and stand-
ards as regards Ukrainian villagers. All these undermine the industrial 
and social basis of the village, namely, human resources, its migration 
to cities and abroad. Directly and immediately, the state of social se-
curity determines such characteristics of the human capital as life ex-
pectancy, education, qualifications, and other social qualities of rural 
labourers.

In consideration of the above, the institutions of state economic reg-
ulation and local governments should direct their efforts towards the 
following in order to improve the social protection of the people:

– encouragement of employers to create additional jobs in the agri-
cultural sector and in the social field of rural areas;

– facilitation of accelerated development in agricultural integration 
and cooperation of agricultural and processing enterprises;

– directing workers dismissed from the agricultural sector to learn-
ing skills necessary to revive and further develop services in rural areas 
and new kinds of activities;

– increasing the number of unemployed rural residents in retrain-
ing programmes for new professions which are in demand in the local 
labour market. To this end, it is expedient to establish training centres 
within the network of the public employment service in the centres of 
regions where the necessary education facilities are not given;

– facilitation for rural residents who have the status of an unem-
ployed person, to receive a single-time unemployment benefit payment 
to assist in organizing entrepreneurial activities.
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Summary
This is an analysis of the current features of the global market, defining 
the key directions of developing an effective educational policy in the 
Ukraine and ways to accelerate the export of educational services.

re s e a r C h p r o b l e m

The main system characteristics of globalization include revolution in 
information and communication, the growth of transnational research 
and educational networks and relationships, the integration of the 
global economy and competition between nations and markets. Under 
these conditions our country must clearly identify priorities for the edu-
cation system to ensure its international competitiveness.

re l e v a n C e o f T h e s T u D y

From an industrial society we have moved towards an economy based 
on knowledge. Today the competitiveness of the economy is deter-

prof. Dr sergii zakharin, Head of the Department of Finance, Kyiv Natio-
nal University of the Technologies and Design (ndi@knutd.com.ua).
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mined by the volume of production or natural resources, especially by 
its intellectual potential. In other words, under the current conditions 
the primary factor is the main resource of knowledge and information. 
Knowledge becomes a source of wealth for the individuals and for the 
state in general.

Education is one of the most important components of human de-
velopment. Today the highly developed nations of the world clearly 
demonstrate the significance of the system of higher education in im-
plementing structural reforms, innovation, human freedom and self-
improvement, wealth, growing needs, social security and so on. The 
globalization of the world, the rapid development of scientific research 
and new information technologies require accelerated development of 
advanced innovative education, the creation of conditions for develop-
ment in personality, intelligence and spirituality.

Analysis of the recent research and publications

The challenges of globalization in education have been investigated 
by numerous Ukrainian and foreign scientists: F. Altbaha, L. Verbit-
sky, A. Dzhurynsky, A. Lyferova, J. Knight, L. Oderiya, R. Patory, O. 
Sahinovoyi, P. Scott, Hans de Vita. The possibilities of integrating the 
Ukrainian market of educational services are discussed by V. Zhuravs-
ky, M. Zgurovsky, M. Stepko. However, investigation remains open to 
questions regarding trends in the transformation of education in the 
Ukraine to meet the current challenges of globalization of the educa-
tion market. The integration processes in higher education have inten-
sified globalization, which was the determining factor in the develop-
ment of the post-industrial world. This is evidenced by the appearance 
of new forms of learning and new areas of international education 
based on new information and communication technologies; increase 
in the number of research centres engaged in current issues of train-
ing and the development of appropriate recommendations; efforts of 
the developed countries to carry out a coherent policy, and even the 
development of a single strategy in the field of education, including 
universities (ECTS). However, there is an urgent need to identify the 
main directions in the export of educational services from the Ukraine 
in a globalizing world educational space.
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Isolation of the unsolved aspects of the problem in the article

The integration processes in higher education have intensified glo-
balization, which was the determining factor in the development of 
the post-industrial world. This is evidenced by the appearance of new 

forms of learning and new ar-
eas of international education 
based on new information and 
communication technologies; 
increase in the number of re-
search centres engaged in cur-
rent issues of training and the 
development of appropriate 

recommendations; efforts of the developed countries to carry out a 
coherent policy, and even the development of a single strategy in the 
field of education, including universities (ECTS). However, there is 
an urgent need to identify the main directions in the export of edu-
cational services to the Ukraine in a globalizing world educational 
space.

The aim of this article is to study the major trends of the global edu-
cation market and the possibility of expanding the export of services in 
this area to the Ukraine in a globalized educational space.

pr e s e n T a T i o n o f T h e m a i n m a T e r i a l

Today, the concept of “global education market” is a new process, man-
ifest in the development of international relations in the field of train-
ing. The globalization of education is uneven: currently in this area the 
U.S. is in the lead, as it controls one third of the international education 
market, followed by the United Kingdom by 13%, Germany by 10%, 
and France by 9%. According to experts, the volume of the education 
market in 2010 reached 110 billion U.S. dollars, and the competition 
will continue to intensify.1 Globalization in the Higher Education Space 
is a process of integration of educational services as a whole, which in-
cludes the transition to uniform educational programmes. Among the 
main conditions of globalization of educational services the following 
can be identified:

…the volume of the 

education market in 2010 

reached 110 billion U.S. 

dollars…
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– the general trend of globalization of the world economy;
– development of the world labour market;
– development of the information society.
Modern effects of globalization, which is felt particularly acutely af-

ter the global financial crisis of 2008 clearly highlighted two groups of 
countries - those which benefited from and those which lost on glo-
balization. The winners are the most economically developed countries 
and the financial and industrial groups developed on their basis. The 
category of losers include less developed countries, for which the shift 
towards an integrated world order turned enormous material and so-
cial disadvantage. This way globalization in the modern world is a pro-
cess that ensures the well-being of the strong at the cost of the weak.2 
However, the processes of globalization for both the Ukraine and most 
of the countries are inevitable. Thus, an important task at this stage is 
to preserve the Ukrainian identity, culture, mentality and educational 
potential etc.

An important factor in the international competition for the edu-
cation market is the development of export education, providing an 
additional source of revenue for schools, as part of their image and 
credibility and a necessary condition for the effective development of 
education and science in the country. The export of educational ser-
vices today is based on four basic models: students studying abroad, 
remote learning, opening branches, and faculty exchanges.

In a globalized educational market in the Ukraine should introduce 
a range of measures to ensure protection of the interests of national 
institutions and should accelerate the process of integration into the 
educational markets by increasing the export of educational services 
through:

– accessibility education at universities in the Ukraine for foreign 
students, including the facilitation of entrance exams, visa for foreign 
students, documentation and free access to information;

– state support to Ukrainian students to study abroad, which is on 
the increase, but is funded exclusively by private philanthropists and 
foundations in support of talented youth in the Ukraine. A good exam-
ple to follow is the cooperation between the state and students in In-
dia, where students are exempted from payment of the cost of studying 
abroad in case they return to work at home.
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– extension of the licensed training places in the most prestigious 
educational institutions of the Ukraine;

– the use of marketing tools, including a set of measures aimed at 
increasing demand for educational services at domestic institutions;

Today, the main constraints to the export of educational services 
and the formation of a competitive educational environment in the 
Ukraine are, in our opinion as follows:

1. Unstable political environment, and as a result, lower security in 
training;

2. Powerful development of new, competitive, global education mar-
ket participants. The world market for educational services today has 
three major competing markets:

– North American markets (U.S., Canada);
– European markets (UK, Germany, France.) The current educa-

tion market is intensively improving the quality of their services at tra-
ditional and new universities alike, but in many countries, particularly 
in the Ukraine, Russia and Europe, the ratio of young people decreases 
because of depopulation and declining birth rates;

– Pacific markets (Australia, New Zealand, Japan). According to 
many experts, the eastern countries have an increasing share in the ex-
port of educational services , their growth rates are significantly higher 
than other market participants’, which allows one to conclude that a 
fourth educational centre (China, Singapore) is in the making;3

3. Disparity in the existing educational quality requirements set in 
the global educational process;

4. Low quality management system in education, and as a result, high 
levels of logistics, reducing the quality of the teaching staff;

5. Lack of government support for training local students abroad 
and the low level of investment in the development of science.

6. Insufficient preparation of national universities in teaching stu-
dents, e.g. difficulty in obtaining visas etc.

If we objectively assess the state of the education market in the 
Ukraine, the key competitive advantage in the export of educational 
services, which may serve to attract foreign students, is the low price of 
tuition, the fundamental approach to teaching the subject and using 
the Bologna approach in the development of the curriculum.
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ma i n C o n C l u s i o n s

The contemporary processes of globalization in all spheres of social 
life involve building a single educational space based on the integra-
tion of national markets and educational services, and the harmoniza-
tion of educational standards. In the current context of globalization, 
the main trend in the global education market is integration at all 
levels of the national economies and as part of the social and eco-
nomic system. In this process the Ukraine considers its public educa-
tion competitive in the European and world educational space, but 
the country should –build a secure and mobile labour market. As an 
important direction, integration of the Ukrainian and world educa-
tional space should remain focused on the competitive advantages of 
domestic higher education system (low cost and accessibility of higher 
education for foreign nationals). At the same time, considerable work 
must be done to reduce the impact of adverse factors. Therefore, the 
Ukraine should give thorough consideration to the possibility of ex-
panding the export of educational services, relationship between the 
traditional and non-traditional forms of education, and the competi-
tiveness of education.

pr o s p e C T s f o r T h e u s e o f T h e r e s e a r C h f i n D i n g s

International experience shows that the overwhelming majority of the 
education market consists of public and private sectors. In the private 
sector (non-government) educational services are sold and consumed 
at market prices. In this market of educational services private com-
mercial institutions or government agencies providing services on a 
contract basis operate. In the future research could be devoted to 
international experience and internationalization features of educa-
tional activities in public and private higher educational institutions, 
and the mechanisms to attract private sector funding to universities 
and other institute.
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Afrikai felsôoktatási 
harmonizáció a fejlôdés 

érdekében
Harmonization in African Higher Education 

to Further Development

Összefoglalás
Az arab tavasz eseményei arra irányították rá az afrikai államok közvéle-
ményének figyelmét, hogy a szociális feszültségekkel terhes, sok esetben 
örökölt szerkezeti gyengeségeket magukkal cipelô, máig az adósságspi-
rál gyötrelmeit átvészelni igyekvô afrikai társadalmak nem képesek meg-
felelô mennyiségû és minôségû munkát kínálni a felsôfokú diplomák-
kal rendelkezô fiataljaik számára. Amellett, hogy e probléma gyökere 
mégiscsak a kontinens országainak gazdasági küzdelmei körét jelentik, 
a felsôoktatás kapcsán felmerül a képzési programok relevanciájának, 
a munkaerôpiac kívánalmainak megfelelô programok meglétének kér-
dése is. Miközben az afrikai országok kormányai azon dolgoznak, hogy 
az oktatási szektort a lehetô legjobban megnyissák, kiterjesszék a társa-
dalom különbözô csoportjai, rétegei számára, meg kell küzdjenek azzal 

Tarrósy isTván, PhD, egyetemi adjunktus, Pécsi Tudományegyetem  
(tarrosy.istvan@pte.hu), suha györgy habil. PhD fôiskolai tanár, Wekerle 
Sándor Üzleti Fôiskola (suha@wsuf.hu).



361

Polgári Szemle · 9. évfolyam 1–2. szám

a helyzettel, hogy nincs megfelelô oktatási infrastruktúrájuk, valamint a 
fenntartható mûködés feltételei sem garantáltak hosszú távon. Minden 
afrikai ország vezetése, és a kontinens szervezetének tekinthetô Afrikai 
Unió is egyet tud abban érteni, hogy az éves költségvetések számottevô 
részét kell oktatásra – azon belül is egyre inkább felsôoktatásra, kuta-
tásra, valamint innovációra és K+F-re, melyben az egyetemek szintén 
érintettek (lehetnek) – fordítaniuk annak érdekében, hogy a hosszú 
távú afrikai fejlôdés elérhetôvé váljon. Mindehhez pedig a különbözô 
felsôoktatási rendszerek összhangját, a programok harmonizációját, az 
elismertetések és minôségi elvárások közelítését meg kell oldania az 
afrikai országok közösségének. A tanulmány a történeti áttekintést kö-
vetôen a magyar felsôoktatás számára is releváns elemzését ajánlja az 
átalakulóban lévô afrikai felsôoktatási rendszereknek.

Summary
African higher educational institutions have been working hard to regain 
the high-quality status and international reputation their universities 
and colleges enjoyed in the 1950s and 1960s. Within the context of the 
African Union the Harmonization of Higher Education Programmes has 
been high on the agenda lately. Education is first placed in a historical 
perspective with an overview of governance practices during colonial 
times, then, a detailed analysis is given of the efforts and actions of 
African governments and regional organizations to strengthen African 
higher education in order to promote development in societies at 
large. Adult education is also touched upon, including the strategies 
and methods required for succeed in developing long-term educational 
projects in order to contribute to economic growth and development 
in general, with all its important social consequences at the local levels. 
Suggestions are also provided for Hungarian stakeholders to be more 
successfully engaged in this area in Africa.

Az elmúlt néhány évben egyre több újságcikk, tanulmány és általában 
vita szól arról, hogy Afrika önnön megújulása érdekében versenyfutás-
ban van saját magával.1 Az írások szerzôi, a viták generálói egyöntetûen 
azon az állásponton vannak, hogy Afrika felsôoktatási szektora rohamos 
sebességgel változik. A felsôoktatási intézmények Afrika-szerte vissza 
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akarják szerezni azt a nemzetközi megítélést, amely körülvette ôket az 
1950-es és 1960-es években, amikor is a kontinens számos egyetemét 
össze lehetett mérni a világ más térségeinek hasonló szintû intézmé-
nyeivel – mármint ami a minôséget illette. Ugyan a regenerációnak lát-
szanak az elsô biztató jelei, az afrikai egyetemeken diplomát szerzettek  
Európában és az Amerikai Egyesült Államokban még mindig sokszoro-
sát kereshetik meg saját országaik kondícióihoz képest – így a magasan 
kvalifikáltak elvándorlása folyamatos. Ugyan a vándorlások tekintetében 
kutatásokkal bizonyíthatóak olyan tendenciák, amelyek azt mutatják, 
hogy az afrikaiak nem feltétlenül az afrikai kontinensrôl egy gazdasági-
lag fejlettebb északi/nyugati államba igyekeznek, hanem a kontinensen 
belül próbálnak szerencsét Afrika „húzóállamaiban” (például a Dél-afri-
kai Köztársaságban). Mára egyébként a Dél–Dél migráció éppen akkora 
méretû, mint az Észak–Dél vándorlás. Míg az észak-afrikai migránsok 
90%-a a kontinensen kívül, fôként Európában keresi boldogulását, a 
szubszaharai Afrikából indulók kétharmada nem hagyja el a kontinenst, 
csupán egy másik, gyakran szomszédos országba költözik, illetve mene-
kül (különösen a semmilyen képzettséggel nem rendelkezôk).2

A tendencia alapos vizsgálata azonban nemcsak afrikai szempontból 
érdekes, hanem – bármennyire is szokatlannak tûnik a párhuzam – a 
magyar gazdaság számára is hozhat megfontolandó tanulságokat. A fel-
sôoktatás központi finanszírozásának csökkentése nem közömbös a ma-
gyar egyetemeknek és fôiskoláknak abból a szempontból, hogy milyen 
stratégiával próbálják stabilizálni pénzügyi helyzetüket. Az egyik kitörési 
pont lehet a külföldi, döntôen afrikai és ázsiai hallgatók toborzása a ma-
gyar felsôoktatásba. A külföldi hallgatók száma Magyarországon a teljes 
diáklétszám 5%-a körül alakul (2009/2010-ben 18 154 fô). Köztudomá-
sú tény, hogy a rendszervál tásig viszonylag sok ösztöndíjas afrikai diák 
tanult nálunk (külön kutatás témája lehetne az adatok pontos megálla-
pítása, ezen a területen ugyanis nincsenek hiteles statisztikák), akik az 
elmúlt húsz év során gyakorlatilag eltûntek. Számos ok miatt az utóbbi 
években ez a létszám újra növekedésnek indult, és napjainkban gyakor-
latilag ugyanannyi afrikai diák vesz részt hazai képzésben, mint ahányan 
az amerikai kontinensrôl érkeznek.3 A migrációs folyamatokon belül 
a tanulmányi célú elvándorlás kifejezetten erôsödik. Természetesen ez 
nem csupán magyar jelenség, a tendencia ismert az afrikai döntéshozók 
számára is.
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...nem képesek megfelelô 

... minôségû munkát kínálni 

a felsôfokú diplomákkal 

rendelkezô fiataljaik számára.

Ebben az összefüggésben a felsôoktatás fejlesztésével kapcsolatban 
több kapcsolódó kérdés is felmerül: elsôdlegesen a szektor lehetséges 
hozzájárulása a kontinens gazdasági növekedéséhez és általában a fej-
lôdéshez. A felsôoktatás „birtokában van” az a potenciál, amellyel a 
„belôle kikerülôknek” a jobb élet reményébe vetett hitet erôsíti meg, 
hozzásegítve a diplomával ren-
delkezôket az ennek eléréséhez 
szükséges megfelelô munkahe-
lyekkel. A hurráoptimizmus he-
lyett azonban az arab tavasz ese-
ményei arra irányították rá az 
afrikai államok közvéleményé-
nek figyelmét, hogy a szociális 
feszültségekkel terhes, sok esetben örökölt szerkezeti gyengeségeket 
magukkal cipelô, máig az adósságspirál gyötrelmeit átvészelni igyekvô 
afrikai társadalmak nem képesek megfelelô mennyiségû és minôségû 
munkát kínálni a felsôfokú diplomákkal rendelkezô fiataljaik számá-
ra. Amellett, hogy e probléma gyökere mégiscsak a kontinens orszá-
gainak gazdasági küzdelmei körét jelentik, a felsôoktatás kapcsán 
felmerül a képzési programok relevanciájának, a munkaerôpiac kívá-
nalmainak megfelelô programok meglétének kérdése is. Miközben az 
afrikai országok kormányai azon dolgoznak, hogy az oktatási szektort 
a lehetô legjobban megnyissák, kiterjesszék a társadalom különbözô 
csoportjai, rétegei számára, meg kell küzdjenek azzal a helyzettel, 
hogy nincs megfelelô oktatási infrastruktúrájuk, valamint a fenntart-
ható mûködés feltételei sem garantáltak hosszú távon. Minden afrikai 
ország vezetése, és a kontinens szervezetének tekinthetô Afrikai Unió 
is egyet tud abban érteni, hogy az éves költségvetések számottevô ré-
szét kell oktatásra, azon belül is egyre inkább felsôoktatásra, kutatás-
ra, valamint innovációra és K+F-re – melyben az egyetemek szintén 
érintettek (lehetnek) – fordítaniuk annak érdekében, hogy a hosszú 
távú afrikai fejlôdés elérhetôvé váljon. Mindehhez pedig a különbözô 
felsôoktatási rendszerek összhangját, a programok harmonizációját, 
az elismertetések és minôségi elvárások közelítését meg kell oldania 
az afrikai országok közösségének.
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Tö r T é n e l m i  ö r ö k s é g

Az afrikai szervezetek (például az Afrikai Unió) és általában az afrikai 
kormányok által az elmúlt néhány évben/évtizedben jegyzett, az okta-
tás helyzetével, fejlesztésével foglalkozó beszámolók/tervezési anyagok 
szinte kivétel nélkül mindegyike bevezetôikben súlyos örökségként 
szólnak a gyarmati idôszak politikáiról, melyek következményeként Af-
rika-szerte az állapotok folyamatos küzdelmet jelentenek az afrikai kor-
mányok számára. Természetesen nem csupán a gyarmatosítók, hanem 
maguk a függetlenség elnyerése után megalakuló afrikai kormányok, 
illetve a ma hatalmon lévô politikai vezetôk/elitek is felelôsek az okta-
tási szektor nem elégséges fejlettségi szintjéért – sok esetben ugyanis a 
nemzetközi donoroktól érkezô/bevonható források „nem értek célba” 
különféle korrupt cselekmények/gyakorlatok eredményeként. Az okta-
tás mai helyzetérôl megrajzolható körkép azonban mégis elsôsorban a 
gyarmati/történelmi örökségre irányítja figyelmünket. A világ etnikai-
lag, nyelvileg, kulturálisan vett legsokszínûbb kontinensén nagyon hete-
rogén oktatási állapotokkal találkozunk. Maguk az oktatási rendszerek 
– köszönhetôen a gyarmatosítók különbözô felfogásának, gyakorlatai-
nak, általában hatalomgyakorlásának – nagyon eltér a kontinens külön-
bözô részeiben. Nem csoda, hogy az Afrikai Unió például a felsôoktatási 
programok harmonizációját tûzte ki célul, közelítve egymáshoz a külön-
bözô oktatási kultúrákat, felfogásokat, oktatáspolitikákat (errôl késôbb 
részletesen szólunk).

Ahogyan Búr Gábor aláhúzza,4 az iskolai oktatás a második világ-
háború utánig az afrikaiak csak kis hányadára terjedt ki, habár (önös) 
fejlesztését, gondolhatjuk, de általában vett jelentôségét a gyarmatok 
fejlesztésében már a két világháború között felismerték az anyaorszá-
gokban is. Azt megelôzôen egyfajta monopolhelyzetet élvezhettek az 
ún. missziós iskolák, melyeket fokozatosan szorítottak ki a gyarmati 
igazgatás alatt álló iskolák.5 A szubszaharai gyarmati igazgatási filozó-
fiák ugyan eltértek egymástól, abban azonban egyezést mutattak, hogy 
a helyi lakosságot csupán bizonyos mértékig, irányított, korlátozott szin-
teken és minôségekben „vonják be” a helyi ügyvitelbe, kormányzásba. 
A brit uralom idôszakában, írja Tarrósy, a politikai hatalmat birtokló 
gyarmatosítók részben a helyi népcsoportok kezébe akarták adni a ha-
talmat, hogy sorsuk felett (részben) rendelkezhessenek.6 A „közvetett 
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uralom”-ként ismert gyakorlat arra épített, hogy a helyi fônökök bevo-
násával a gyarmatosító hatalom hivatalnokai könnyebben, konfliktus-
mentesebben képesek menedzselni a gyarmati területeket, ugyanis a 
helybéliek jobban hallgatnak saját fônökeikre, egyértelmûbben köve-
tik azokat, akik a saját nyelvüket beszélik, ismerik hagyományaikat, s 
másban sem különböznek tôlük.7 A gyarmatosító logika olyan szakké-
pesítést adott bizonyos afrikaiak kezébe, mellyel értelemszerûen saját 
céljaikat tudták szolgálni – az a kettôsség, amely ebbôl fakad, számos 
esetben még konfliktusok forrásait is jelenthette. A franciák gyakorlata 
olyan örökséget hagyott maga után, amely egy centralizált és hierarchi-
zált rangsort mutató rétegzôdést kreált, és ez nem adott teret az etnikai 
csoportok közötti versengéshez – azaz hogy kit emelt ki a gyarmati kor-
mányzat, kit preferált jobban a többiekkel szemben. (Ahogyan történt 
ez például elôször a németek, majd a belgák „kiválasztós” politikája mi-
att a ruandai tuszi–hutu konfliktusban, ahol egyszer az egyik, másszor a 
másik csoport lett a kiválasztott kedveltje az uralkodó gyarmati rezsim-
nek). A brit örökségbôl azonban több ízben is egyenes út vezetett a bel-
sô konfliktusokat generáló, törzsi, népcsoportok közötti háborúkba tor-
kolló, általában a társadalomszervezetet bomlasztó kihatásokhoz. A brit 
gyarmatosítóknak mindvégig érdeke volt, hogy etnikai törésvonalakat 
is létrehozzanak az általuk birtokolt afrikai területeken.8 A „kiválasztott-
ság”, a kivételezés az oktatási rendszereket teljesen áthatotta. A viszony-
lag elérhetô, alapszintû oktatást biztosító missziós iskolákhoz képest a 
britek rendszerében az angol nyelvû középfokú képzés csupán kevesek 
számára volt elérhetô. A francia gyarmati területeken már az alapfokú 
oktatásban is a francia nyelv dominált, ez volt az instrukció nyelve – 
szemben a britekkel, ahol a missziós iskolákban még helyi nyelveken 
oktattak –, melyre könnyebben, többek számára elérhetô módon épül-
hetett a középfokú képzés. Összességében, ahogyan Búr jelzi, a fran-
ciák sokkal kevesebb diákot iskoláztak be, és sokkal kisebb mértékben 
támaszkodtak a missziókra, mint a britek. Ezt mi sem mutatja jobban, 
mint az a számadat, amely 1938-ból származik: ekkor a három észak-
afrikai francia birtokon együttesen alig négyezer diák tanult középfokú 
oktatási intézményben.9



366

Tarrósy István–Suha György – Afrikai felsôoktatási harmonizáció a fejlôdés érdekében

fe l s ô o k T a T á s af r i k á b a n

Afrikai felsôoktatás valójában az 1910-es évekig szinte egyáltalán nem 
is létezett.10 Ugyan a kontinens legrégebben megszakítások nélkül 
mûködô felsôoktatási intézménye 1829 óta Fokvárosban volt, az elsô 
afrikai egyetemalapításokra 1902-tôl került sor Szudánban (Univer-
sity of Khartoum) és fôként Egyiptomban (Cairo University, 1908), 
ahol komoly középkori hagyományai voltak az egyetemi képzésnek. 
Az algériai University of Algiers megalapítását 1909-ben valósították 
meg. A trópusi afrikai területeken az egyik elsô intézmény a mai napig 
mérvadó oktatási-tudományos központnak számító ugandai Makerere 
Egyetem volt 1922-ben. Nyugat-Afrikában a University of Ghana és a 
nigériai University of Ibadan egyaránt 1948-ban nyitotta meg kapuit. 
A dél-afrikai intézmények közül az igazából 1866-tól mûködô, de 1918-
tól egyetemi státussal funkcionáló Stellenbosch University – hasonló-
an a pretoriai és durbani intézményekhez – kizárólag fehérek számára 
volt fenntartva, és az afrikaiak számára legelôször 1916-ban hoztak lét-
re külön felsôoktatási intézményt, a Dél-afrikai Bennszülött Fôiskolát, 
a késôbbi Fort Hare Egyetemet.11 Mindezekrôl az intézményekrôl ki-
kerülô magasan képzett fiatalok száma marginális maradt, a mai napig 
az afrikai társadalmak csupán kis részét teszik ki, bár a helyzet régión-
ként változó képet mutat. A késôbbiekben látni fogjuk, hogy az igazán 
jól képzett afrikaiak sok esetben az afrikai kontinenst kénytelenek el-
hagyni, saját és közösségeik jobb megélhetése miatt (agyelszívás), pe-
dig az afrikai kormányoknak a függetlenség elnyerése óta folyamato-
san óriási szüksége van a képzett szürkeállományra. Éppen az 1960-as 
évektôl a kontinensen „végigsöprô” függetlenedési hullámot érdemes 
e ponton említenünk, hiszen az akkori és azt követô idôszak új afrikai 
adminisztrációi (a közigazgatás bármely szintjét ideértve) nem voltak 
képesek megfelelôen képzett afrikaiakat a megfelelô pozíciókba ültet-
ni, ugyanis nem volt számukra elérhetô ez a valójában „nem is létezô 
réteg”. Az egyik igazán komoly kihívást pedig a folyamatosan duzzadó 
apparátusok jelentették a kormányok számára. A kedvezôtlen gazdasá-
gi környezetekben az államapparátusokat az „afrikanizáció” jegyében 
még jobban felduzzasztották, mely elsôsorban etnikai alapokon nyug-
vó klientúraépítést szolgált.12 
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A kontinens egészére kiterjesztett elvvel minden új vezetô egyet tudott 
érteni: haladéktalanul kellett „afrikanizálni”. Ehhez persze szükség 
volt az oktatási – különösen a felsôoktatási – rendszer fejlesztésére is, 
hogy megfelelô képzésben részesülhessenek a leendô közép- és felsô 
vezetôk. A folyamat egyebek mellett természetesen képes volt erôsíte-
ni a nemzeti öntudat(ok) kiala-
kulását, és általában az afrikai 
öntudat visszaszerzé sét, mely a 
mai fejlesztési programok alap-
ját is szolgáltatja.13

A történelmi folyamatok fé-
nyé ben érthetô, hogy számos 
afrikai szerzô a gyarmatosító 
múltnak tulajdonítja a helyi kö-
zösségek tudástárának durva és tudatos negligálását, esetenként meg-
kurtítását, a fehér felsôbbrendûség által dominált gondolkodásból le-
vezetett primitív, barbár bennszülött lakosság elnyomását, vagy inkább 
bizonyos szinteken bizonyos célra történô felhasználását, amely a helyi 
tudások megôrzését, valamint fejlesztését semmi esetre sem tudta szol-
gálni. Mindezekbôl következôen ezen afrikai „bennszülött” tudások és 
tudásrendszerek, vallják Makgoba és szerzôtársai, képezhetik annak a 
tudományos kutatásnak a célterületét, amely segíthet az afrikai közös-
ségeknek saját fejlôdési útjuk megfelelô meghatározásában, a lehetôsé-
gek értelmezésében, és általában a helyi kapacitások kifejlesztésében.14

Másik fontos szempont lehet az afrikai felsôoktatás helyzetének 
megítélésében – folytatva az afrikanizációs kontextus értelmezését – az 
egyetem–állam, egyetem–társadalom kapcsolatrendszerének vizsgálata, 
célirányosan azok történetiségét tekintve. Az elsô afrikai felsôoktatási/
felsôfokú intézmények közvetlenül a gyarmati uralom alól való függetle-
nedést követôen csupán a jól képzett, megfelelô egyetemi végzettséggel 
rendelkezô, másokat oktatni képes személyek körét tudhatták maguké-
nak – ôk amúgy az 1950-es és 1960-as években szerezték meg diplomá-
jukat. Ezek a személyek azonban olyannyira „különlegesek” voltak saját 
társadalmukban, hogy azonnal juthattak akár anyaországukban, akár 
külföldön igazán jól fizetô álláshoz. Mások számára pedig egyértelmûvé 
vált, hogy a felsôoktatásba, a felsôfokú végzettség megszerzésébe történô 
befektetés nagyon is képes megtérülni a magas fizetéseket kínáló mun-

A kontinens egészére 

kiterjesztett elvvel minden 

új vezetô egyet tudott érteni: 

haladéktalanul kellett 

„afrikanizálni”.
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kahelyek könnyû megszerzése formájában. Ugrásszerûen megindulha-
tott a felsôoktatási intézmények alapítása, fejlesztése, illetve az afrikani-
záció kiterjesztése ezen intézmények körére is – mindezeknek, ahogyan 
Tekeste Negash (2008) felsôoktatás-kutató írja, elsô körben az 1973-as 
olajválság, majd a trópusi Afrika országaira kényszerített strukturális ki-
igazítási programok (Structural Adjustment Programmes, SAPs) paran-
csoltak megálljt.15 A következmény katasztrofálisnak minôsíthetô abból 
a szempontból, hogy a lendület megtorpant, az egyetemfejlesztések és 
általában a kormányok által támogatott felsôoktatás-fejlesztési elképze-
lések visszaestek, sôt, szinte eltûntek a kormányok stratégiai tervezésé-
bôl. Az objektív elemzés miatt azonban azt rögzítenünk szükséges, hogy 
a Világbank érvelése egy ponton biztosan célba talált: az intézmény-
burjánzással jelentkezô minôségi kihívásokra irányította a figyelmet. Ez 
utóbbi téma – teljesen érthetô módon – mára a felsôoktatás-fejlesztés és 
-harmonizáció egy kulcselemévé vált.

ok T a T á s é s  f e j l ô D é s

Amikor fejlôdésrôl beszélünk, mindig arra utalunk, hogy egy folyamat, 
cselekvés eredményeként mindenkinek jobb élete lehessen, jobb körül-
mények között élhesse életét – bárhol legyen is a világon. A ma túlzottan 
egyenlôtlen és aszimmetrikus világának egyik jellemzôje, hogy a „jobb 
élet” sokaknak igazából az alapvetô szükségletek alapszintû kielégítését 
jelenti. Peet és Hartwick (2009) szerint e körbe tartozik a megfelelôen 
jó egészségi állapot miatt elvárható elégséges táplálék elérhetôsége, a 
biztonságos és egészséges lakóhely megléte, a mindenki számára meg-
fizethetô alapvetô szolgáltatások garantálása, az egymás személyiségé-
nek tiszteletben tartása, melyek mind alapvetô szükségletek az ember 
fennmaradása, életben maradása érdekében.16 Mindez az ENSZ által 
is szorgalmazott „humán biztonság” fogalomkörébe és eszmeiségébe 
tartozik, és az Amartya Sen Nobel-díjas közgazdász által szorgalmazott 
fejlôdési paradigma alapkörét jelöli ki. A humán biztonság paradigmá-
ja olyan sebességgel tör utat a nemzetközi közösség gondolkodásában, 
hogy már külön indexálás is jelzi az egyes országok közötti különbsége-
ket a fent említett területeken. A Humán Biztonsági Index (HSI) közel 
25 év munkájának eredménye, mely elôször 2008-ban látott napvilágot, 
majd 2009-ben és 2010-ben publikálták az elsô statisztikákat. A HSI az 
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oktatás és fejlôdés összefüggésrendszerében fontos kapaszkodót kínál, 
különösen azáltal, hogy több mint harminc – az alábbiakban jelzett cso-
portosítás szerint – közgazdasági, környezeti és egyéb társadalmi kom-
ponenst egybegyúrva jelez egy állapotot az adott országra vonatkozóan, 
komparatív környezetben:17

1. Gazdasági Szövet Index, amely a GDP per capita mérésétôl a be-
vételek elosztásának egyenlôségén keresztül a pénzügyi-gazdasági kor-
mányzásig foglalkozik az egyes dimenziókkal;

2. Környezeti Szövet Index, amely a környezet sérülékenységének 
szintjeit, a környezetvédelmet szorgalmazó politikákat és eszközöket, 
valamint a környezeti fenntarthatóságot figyeli;

3. Társadalmi Szövet Index, amely az egészségügy, az oktatás, a tá-
jékoztatás alrendszereivel foglalkozik, egyúttal ügyel a sokszínûségbôl 
származó elônyökre, az afrikai kontinensen (fôként) oly jellemzô diver-
zitás védelmére, az egymás közötti béke fenntartásának lehetôségére, 
valamint az élelmiszer-biztonságra, illetve a kormányzat illegális és kor-
rupt tevékenységének szintjére.

Nem vitatható az a kijelentés, amely az afrikai fiatalok (gyerekek) 
körében elsôsorban az általános mûveltség megszerzését és valamilyen 
szakma elsajátítását célzó politikákat kíván, sôt követel meg az adott af-
rikai kormányzatoktól. A Magyarországon élô, mozambiki származású 
João António Charomar saját országa kapcsán egy interjúban kiemelte, 
hogy az általános mûveltség megszerzésével, és/vagy éppen egy szakma 
kitanulásával „a szegény sorsú gyerekek is képesek lesznek a saját lá-
bukra állni, önállósulni, és egyben felelôsséget vállalni a családjukért”.18  
E gondolatot folytatva, az oktatás és fejlôdés összefüggése fajsúlyos kér-
désként kezeli a szegénység felszámolásáért tett erôfeszítéseket. E tekin-
tetben pedig az ENSZ által hajtott Millenniumi Fejlesztési Célok (MDG) 
célrendszere határozza meg a legfontosabb viszonyítási keretet. A 2000-
ben 189 ENSZ-tagállam által elfogadott MDG-k közül elsô helyen sze-
repel, hogy 2015-ig a nemzetközi közösségnek közös erôvel véget kell 
vetnie a súlyos szegénységnek és éhínségnek, valamint meg kell valósí-
tania a mindenkire kiterjedô alapfokú oktatást. Ezen célkitûzésekhez 
kapcsolódóan a napi egy dollárnál kevesebbôl élôk arányát akarják az 
aláírók a felére csökkenteni, valamint az éhínségtôl szenvedôk arányát 
szintén felére csökkenteni, továbbá annak biztosítását, hogy minden fiú 
és lány befejezze az általános iskolát. Ez utóbbi vállalásnál különösen a 
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lányok iskoláztatása bír óriási jelentôséggel, hiszen az afrikai tradicio-
nális kontextusban a lányoknak otthon kell maradniuk, nem járhatnak 
iskolába annak érdekében, hogy fiútestvérük/fiútestvéreik tanulhassa-
nak, és késôbb munkát találhassanak, mellyel egész családjukat képesek 
lesznek eltartani, legalább minimális szinten ellátni. A családok többsé-
ge – a tradicionális környezet hagyományainak megfelelôen – ugyanis 
jobbnak látja, ha a leánygyermekek otthon végeznek munkát, míg a fiúk 
az esetleges jobb munkavállalás reményében, mint leendô családfenn-
tartók, tanulnak.19

Az oktatás súlyos gazdasági kérdés minden kormányzat számára. Ha 
a fenntarthatóságra, a fenntartható fejlôdésre gondolunk, az oktatás 
nélkül elképzelhetetlen, hogy az adott társadalmak megértsék a min-
dennapokat meghatározó folyamatokat, és képesek legyenek megter-
vezni saját jövôjüket – akár úgy, hogy olyan gazdasági tevékenységet 
folytat maga a társadalom (vagy annak csoportjai), amely a fenntart-
ható növekedéshez járul hozzá, akár úgy, hogy növeli a humán bizton-
ság összetevôinek érvényre jutását.20 Az UNESCO felmérései szerint a 
függetlenség elnyerése óta látható módon nagyot lépett elôre Afrika az 
alapfokú iskolázottsági szintek megemelésében: sokkal többen járnak 
ma általános iskolába Afrika országaiban, mint az 1960-as és 1970-es 
években.21 A nagy kérdés azonban a minôségi oktatás – és nem csupán 
az alapfokú iskolarendszerben, hanem az oktatási szektor valamennyi 
szintjén!

Michael Fleshman egy 2010 januári írásában, az ENSZ által kiadott 
Africa Renewal hasábjain Malawi példáját említve aláhúzza, hogy „a diá-
kok számának drámai növekedésével párhuzamosan azonban túl kevés 
figyelmet fordítottak a minôség kérdésére”. Óriási lemorzsolódási arány 
tapasztalható a kelet-afrikai államban, és a jelentések szerint a gyerekek 
csupán 20%-a képes az általános iskola 8 osztályát befejezni. Nem elég 
tehát pusztán a létszám növelésére koncentrálni, sok, egymással szoro-
san összefüggô kérdést is megnyugtatóan szükséges rendezni. Többek 
között az oktatás minôségéhez elengedhetetlen erôforrásokat kell hosz-
szú távon rögzíteni és biztosítani a politika szintjén, így megfelelô létszá-
mú képzett tanárt, az oktatási programok mellett – illetve azokkal együtt 
– élni képes élelmezési programokat, elégséges higiéniás körülménye-
ket, megfelelô mennyiségû és minôségû taneszközt (lásd a hivatkozott 
humán biztonság fogalmát és komponenseit ismét).22 Egyértelmûen 



371

Polgári Szemle · 9. évfolyam 1–2. szám

beigazolódik Afrika-szerte, hogy a tandíj eltörlése elôfeltétele az isko-
lába járó diákok számszerû növekedésének, de az alaposan végiggon-
dolt – a politikusok által hosszú távú stratégiaként rögzített – fenntartó 
és mûködtetô környezet nélkül csak újabb és újabb problémák forrása 
tud lenni. Ma ugyanúgy igaz Szentes Tamás akadémikus 1963-as meg-
állapítása: „Nemcsak az iskola kevés Kelet-Afrikában, de kevés a tanár 
és a tanító is”.23 Leszögezhetjük, amit Tarrósy jelez: „Afrika országainak 
és népeinek valódi fejlôdése nem képzelhetô el a jól mûködô oktatási 
rendszerek nélkül. A nemzetközi donorközösségnek és az afrikaiakkal 
együttmûködô, gazdaságilag, technológiailag fejlettebb államoknak is 
kitüntetett célterületet jelöl ki a szektor.”24

az af r i k a i  un i ó hep h a r m o n i z á C i ó s s T r a T é g i á j a 
– k e r e T e k,  m o T i v á C i ó k

A kontinens egészére vonatkoztatott integráció, béke és jólét jegyében 
az Afrikai Unió kiemelten kezeli az oktatás fejlesztését, ezzel pedig a 
humánerôforrás minôségének fejlesztésére, valamint az afrikaiak konti-
nensen belüli mobilitásának elômozdítására fókuszálva alkotta meg a fel-
sôoktatási programok harmonizációját szorgalmazó programját (HEP). 
Különösen az oktatási rendszerek közötti különbségeket – különbözô 
gyarmati örökségekbôl következôen – ismerve, valamint érzékelve az Af-
rika és a fejlett világ között kimutatható agyelszívás jelenségét, továbbá 
mindezeknek az integrációs folyamatokra és gazdasági fejlôdésre vonat-
koztatható negatív hatásait kiküszöbölendô az ún. 2. Afrikai Oktatási 
Évtized (Second Decade of Education for Africa) keretében az Afrikai 
Unió Bizottsága (AU Commission) egy akciótervet fogadott el, melynek 
megvalósítási idôszaka a 2006 és 2015 közötti évtizedre koncentrál. Ez 
alatt az idôszak alatt az Afrikai Unió hatványozottan elô kívánja mozdí-
tani a felsôoktatási intézményekben tanuló hallgatók, oktatók és kuta-
tók Afrikán belüli mobilitási csereprogramjait. A harmonizáció szerves 
részét képezi az egész Afrikára kiterjesztett oktatási reformnak, mely az 
alábbi prioritásokat jelöli ki a tagállamok számára:

– A kutatások és az eredeti (nóvum) afrikai tudások létrehozásának 
promócióját a felsôoktatási szektorban;

– Valamennyi szegmensre kiterjedô minôségbiztosítást, amely az 
Arushai Egyezményhez25 hasonló egységes regionális/kontinentális kva-
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lifikációs keretrendszereket határoz meg/állít fel az oktatói és hallgatói 
mobilitás szorgalmazása érdekében;

– Az egyetemeknek a kontinens egészét érintô fejlesztési elképzelé-
sek megtervezésében és megvalósításában való hangsúlyos részvételét, 
különös tekintettel az alsóbb szintû oktatás fejlesztését;

– Mind Afrikán belül, mind 
Afrika és a világ különbözô 
részei között, de hangsúlyo-
san az Észak–Dél dialógus és 
együttmûködés égisze alatt létre-
hozható partnerségek és hálóza-
tok kiépítését;

– A felsôoktatási szektor szá-
mára megfelelô források alloká-

cióját és azok elérhetôségének garanciáit.
A harmonizáció indítása/erô sítése, egyúttal kiterjesztése hátterében 

azt találjuk, ami Afrika-szerte az 1980-as évektôl zajlik: a világ vezetô do-
norjai, a nemzetközi szervezetek és maguk az afrikai kormányok (tisztelet 
a kivételnek, mint pl. Tanzánia vagy Botswana) a felsôoktatási szektorra 
kevésbé koncentráltak, amely által maga a szektor jelentôsen negligá-
lódott. Mindeközben az elmúlt két évtizedben folytatódott a magasan 
képzettek elvándorlása a kontinensrôl, mellyel párhuzamosan megnôtt 
az igény a felsôoktatási intézményekben folytatható tanulmányokra és 
képesítések megszerzésére. A fejlesztéseket finanszírozó központi for-
rásokat azonban sok országban visszavágták, és a megnôtt hallgatói lét-
számmal a lépést tartani nem tudó kiszolgáló infrastruktúra, oktatási, 
kutatási környezet és a nem elégséges létszámú oktatói gárda okán a 
minôség súlyos csorbát szenvedett. Az Afrikai Unió akcióterve és maguk 
a harmonizációt szolgáló erôfeszítések kiválósági központok létrehozá-
sát is elôrevetítik, melyek egyfajta regionális centrumokként képesek le-
hetnek az afrikai térségeken belüli mobilitásokat szorgalmazni, egyúttal 
megvalósítani, a koordinálásukban részt venni. Ez nem utolsósorban az 
Afrikából történô agyelszívás lassulását, megállítását, valamint a regio-
nális „agycirkulációt” segítheti elô. A tudás regionális keretekben tör-
ténô cirkulációja mára a regionális integrációs szervezetek napirendjén 
szereplô tétel. Alapvetô cél, hogy az államok, a regionális összefogások 
képesek legyenek saját kereteiken belül tartani a tudást, a fejlôdéshez 

…az Afrikából történô 

agyelszívás lassulását, 

megállítását, valamint  

a regionális „agycirkulációt” 

segítheti elô.
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elengedhetetlen tapasztalatokat, ehhez pedig képesek legyenek lehetô-
ségeket kínálni a szakképzett, magasan képzett munkaerô számára.26  
A harmonizációs feladatok között tehát azonnal látható a felsôoktatás és 
a munkaerôpiac, tehát a (felsô)oktatási szektor és a gazdasági szektor kö-
zötti szorosabb együttgondolkodás és a kívánt szinergiák kialakításának 
szükségessége.

Ugyan sok esetben – és szinte folyamatosan – történik hivatkozás 
Afrika-szerte az európai integrációs folyamatokra, intézményekre, me-
chanizmusokra, talán még úgy is, mint valami követendô, ha nem is 
„másolandó” tapasztalategyüttesre, mégis a felsôoktatási harmonizáció 
kapcsán is vastagon húzza alá valamennyi érintett fél azt a kívánalmat, 
egyben alapelvet, miszerint a harmonizáció csakis afrikai, Afrika által 
„hajtott” folyamat lehet: afrikai igényekre reflektáló, azoknak megfe-
lelô, azokra építô, az afrikai tudásokat becsatornázó és hasznosító, az 
afrikai fejlôdést szolgáló folyamat. Ez valójában az afrikai „tulajdon” kér-
déskörébe is esô kitétel, amely azt a célt szolgálja, hogy az afrikaiak saját 
maguk ügyeit maguk kezeljék megfelelôen úgy, hogy közben mindvé-
gig érzik és tudják, hogy amin dolgoznak, az az övék.

ér i n T e T T i n T é z m é n y e k é s  e g y ü T T m û k ö D é s e k

Az 1997 és 2006 közötti 1. Afrikai Oktatási Évtized fô prioritásait kö-
vetôen, az UNESCO hathatós szerepvállalásával és szakértelmének be-
csatornázásával, meglévô eredmények, döntések, egyezmények sorára 
építve, magát a fokozatos építkezést szem elôtt tartva került sor a 2. Af-
rikai Oktatási Évtized elvárásainak, fô feladatainak kinyilatkoztatására. 
Az elsô stratégiai évtized az alábbi négy prioritással dolgozott:

1. Az alapfokú oktatáshoz való egyenlô hozzáférés kiterjesztése és ga-
rantálása;

2. A minôség, a relevancia és a hatékonyság szempontjainak beveze-
tése és érvényre juttatása az oktatási szektorban;

3. A kiegészítô tanulás lehetôségeinek és módozatainak kialakítása;
4. Kapacitásfejlesztés.
Az elsô évtized tapasztalatai alapján, illetve az Afrikai Unió tagjainak 

Afrika globális térben betöltött jelenlegi szerepének megváltoztatása, 
valamint egy új, kedvezôbb pozicionálás érdekében a második évtized 
fókuszterületeit a miniszterek az alábbiakban határozták meg:
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1. Nemi egyenlôség, nôk és kultúra;
2. Az oktatás adminisztrációját és menedzsmentjét támogató infor-

mációs rendszerek;
3. Tanárképzés, -továbbképzés;
4. Felsôoktatás;
5. Mûszaki és szakképzés, és a kifejezetten nehéz körülmények/hely-

zetek között megvalósítandó oktatás;
6. Tantervfejlesztés, oktatási és tanulási anyagok/segédanyagok;
7. Minôség és minôségbiztosítás.
A programok megvalósításában részt vevô szereplôk meghatáro-

zásához egyértelmûen rögzíteni szükséges a köztük lévô lehetséges 
együttmûködések szintjeit, és így megrajzolni a regionális keretet, az 
egyes államok nemzeti szintjét, ugyanakkor pedig a tôlük a kontinens 
egészére vonatkozóan elvárt keretrendszerek támogatását nem feled-
hetjük el. A fent hivatkozott Arushai Egyezményt a mai napig csupán 
az Afrikai Unió tagállamainak kevesebb mint fele írta alá és ratifikálta.  
Hogyan képzelhetô el az Afrika egészére tervezett (és hôn áhított) 
felsôoktatási integráció, programharmonizáció, egy „közös afrikai fel-
sôoktatási és kutatási tér” létrehozása (érezhetôen európai mintára) 
valamennyi tagállam csatlakozása, ezáltal támogatása nélkül? (Talán 
jelzésként érdemes e ponton megjegyezni azt a kritikus kérdést, amely 
általában az afrikai kontinensre megálmodott integrációk relevanciáját 
és megvalósulási realitását firtatja...) A fokozatos integráció és harmoni-
záció érdekében a tanzániai Dar es-Salaamban 2002. december 2. és 6. 
között megtartott, az UNESCO afrikai tagállamainak oktatási miniszte-
reit felvonultató konferencia az Arushai Egyezmény felülvizsgálatát el-
végezve a következô megállapításokat tette: folytatni kell az egyezmény 
folyamatos felülvizsgálatát, finomhangolását annak érdekében, hogy 
minden afrikai állam aláírója és ratifikálója lehessen. Fontos a NEPAD 
(New Partnership for Africa’s Development – Új Partnerség Afrika Fej-
lôdéséért) kereteinek kiaknázása, különösen a kiválósági központok 
és az akadémiai mobilitás serkentése miatt. Ahogyan azonban magát a  
NEPAD-ot – amely igazából egy hosszú távú fejlesztési programja Afri-
kának – sem lehet sietve megvalósítani, úgy a harmonizációs elképzelé-
sek is valóban évtizedeket igényelnek. Ahogyan Ian Taylor fogalmazza 
meg, a legproblémásabb e területen is maga az afrikai állam, amellyel 
kapcsolatban a legtöbb demokratikus elvárás szinte teljesíthetetlen, 
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hiszen a demokratikus jegyek egyszerûen nem nagy adagokban talál-
hatóak meg a kontinensen.27 A különbözô szintek ezeket a köröket 
jelentik:

– A nemzeti szintet, a tanulmányok és diplomák elismertetésével, meg-
feleltetésével (ekvivalenciakérdésekkel) foglalkozó nemzeti kormány-
zati szerveket;

– A szubregionális szintet, bizonyos speciális szervezetek körét – pl. 
ilyen a Malagasy Council for Higher Education (CAMES) vagy a Dél-
afrikai Fejlesztési Közösségen (SADC) belül mûködô technikai kérdése-
ket taglaló bizottság;

– A regionális szintet, azt a regionális bizottságot, amely az egyezmény 
megvalósításáért felelôs, és amely valamennyi azt ratifikáló tagállam 
képviselôjét, továbbá a vatikáni Szentszék képviselôjét foglalja magában.

Magának a harmonizációs stratégiának közvetlen megvalósítását az 
alábbi szervezetek végzik egymásra épülô együttmûködési hálózatban:

– A Távoktatás Afrikai Tanácsa (African Council on Distance Educa-
tion, ACDE);

– Az Oktatás Fejlesztése Afrikában Szövetség (Association for the De-
velopment of Education in Africa) felsôoktatással foglalkozó munkacso-
portja;

– Az Afrikai Egyetemek Szövetsége (Association of African Universi-
ties, AAU);

– Az Arab Egyetemek Szövetsége (Association of Arab Universities, 
AARU);

– A Malgas Felsôoktatási Tanács (Conseil Africain et Malgache pour 
l’Enseignement Supérieur, CAMES);

– A Kelet-afrikai Egyetemközi Tanács (Inter-University Council for 
East Africa, IUCEA);

– Az UNESCO különbözô formációi, így az UNESCO-BREDA, az Afri-
kai Oktatás programjának regionális irodája, illetve az UNESCO Harare 
Cluster Office, amely a dél-afrikai térség felsôoktatási klaszterirodája.

Te r v e z e T T i n D i k á T o r o k 2015- i g

A harmonizációs stratégia számos mérföldkô-indikátorral számol. A még 
folyamatban lévô teljesítések 2015-ig bezárólag terjedô idôszakára vonat-
kozóan a fôbb indikátorok a következôk:
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1. A politikai dimenzióban:
Az Afrikai Unió tagállamainak legalább 80%-a 2015 decemberéig  

ratifikálja az Arushai Egyezmény felülvizsgált és bôvített változatát és 
részletes mellékleteit.

2. Az országok és szektorok közötti információk cseréjének területén:
Az Afrikai Unió tagállamainak legalább 80%-a 2015 decemberéig 

megbízható, valós adatot szolgáltat a harmonizációt elôsegítô Informá-
ciós Eszköz (Information Tool) számára a tagállamokban regisztrált fel-
sôoktatási intézményekrôl és programjaikról.

Napi szinten minimum 500 látogatója van az Információs Eszköz on-
line felületének.

Az afrikai felsôoktatási intézmények legalább 80%-a részt vesz a fel-
sôoktatási intézmények teljesítményét mérô egységes afrikai rendszerben.

Leglább 10 afrikai felsôoktatási intézmény az elismert globális rang-
sorokat kezelô rendszerek elsô 250 helyének valamelyikén szerepel.

3. A kontinens egészére kiterjesztett végzettségeket kölcsönösen elis-
merô rendszer kifejlesztése és fenntartása területén:

Az Arushai Egyezményt aláíró és ratifikáló országokban a nemzeti 
akkreditációval és kapacitásfejlesztéssel foglalkozó ügynökségek bizto-
sítják az országok aktív részvételét a felsôoktatási végzettségek keret-
rendszerében.

A regionális gazdasági közösségeken (REC-ek) keresztül létrejön a 
felsôoktatási végzettségek kontinentális keretrendszere.

4. Néhány célzott végzettség/képesítés minimumstandardjának meg-
alkotása területén:

Legalább 15 végzettségre vonatkozóan minimumstandardok megál-
lapításra kerülnek a kontinensen.

E minimumstandardokat biztosító legalább 30 intézmény ajánl ki 
programokat hallgatóik számára szerte a kontinensen.

5. Egységes curriculum- és mobilitásfejlesztési rendszer tekintetében:
A stratégia legalább 30 releváns, a kontinens egészére kiterjesztett 

együttmûködési projektet jegyez a tantervfejlesztés területén és a diák-
mobilitásra vonatkozóan.

Általánosságban a harmonizációs programmal kapcsolatban elmond-
ható:

A rendszerben elérhetô – különösen a privát szektorból érkezô, a té-
mára specializálódott vállalkozások részérôl ajánlott – távoktatási, nyitott 
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egyetemi (open university) – programok további feladatot jelentenek a 
harmonizációs elképzeléseknek. A legfontosabb e szegmensben is, hogy 
garantált és felügyelt legyen az adott vállalkozás által kiajánlott program 
és a megszerezhetô végzettséget igazoló oklevél minôsége, továbbá ösz-
szemérhetô legyen az állami vagy privát felsôoktatási intézmények által 
menedzselt programokkal. Akkreditációra és minôségbiztosításra van 
tehát szükség, melyet a harmonizáció keretében szükséges megolda-
niuk az együttmûködô partnereknek. A minôség folyamatos kontrollja 
és fejlesztése ahhoz is elengedhetetlen, hogy az afrikai felsôoktatási in-
tézmények a globális tér versenyképesebb entitásai lehessenek, ezáltal 
pedig vonzóvá válhassanak nem afrikaiak számára is.

a h o s s z ú T á v ú T e r v e z é s  m e g h a T á r o z ó T é T e l e: 
f e l n ô T T o k T a T á s é s  é l e T h o s s z i g T a r T ó T a n u l á s – a f r i k a i 

p e r s p e k T í v á k,  m ó D s z e r e k

Az 1990-es évekre nyilvánvalóvá vált, hogy a felnôttoktatás a fejleszté-
si stratégiák szerves részét kell, hogy képezze annak érdekében, hogy 
a késôbbiekben hatványozottan humán biztonság szemléletû fejlôdés 
sikereket könyvelhessen Afrika-szerte is. 1990 és 1996 között több nagy-
szabású világkonferenciára is sor került az ENSZ égisze alatt – ezek 
mindegyike elfogadta azt a megállapítást, miszerint a társadalmi fejlôdés 
függ attól, hogy az adott társadalom felnôtt tagjai milyen körülmények 
között élnek, illetve változik annak tükrében, hogy e felnôtt polgárok 
miként válnak egyre inkább képessé saját életük irányítása tekintetében. 
A változás megvalósulása érdekében pedig a felnôtteknek új tudásokat, 
attitûdöket és gyakorlati alkalmazásokat kell elsajátítaniuk. Az 1997-es 
V. CONFINTEA (Conference on Adult Education) konferencia meg-
erôsítette, hogy maga a felnôttoktatás az emberfókuszált fejlôdés ha-
tásos erejét adhatja, és a felnôttek képzése az egyik kulcsa a 21. század 
fenntartható fejlôdésének (ami jelenleg sajnos fenntarthatatlan...).

Az afrikai felnôttoktatás a sajátos afrikai kontextusokhoz mérten va-
lósulhat meg. Maga az oktatás a felnôttek otthonaiban, közösségeikben, 
valamint munkahelyeiken mehet végbe, formális oktatási és tréning 
szemléletû képzési megközelítésben egyaránt. Az afrikai államnak ki-
tüntetett szerepe van abban, hogy promotálja és elôsegítse a felnôttek 
ilyetén képzését. Az afrikai állam azonban – amely maga is sok esetben 
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gyengeségekkel küzd – meglehetôsen hosszú idôre addicionális terhe-
ket „kapott” az 1980-as években „divatos” strukturális kiigazítási poli-
tikák által. Szerencsére a mai afrikai kormányok nagy többsége egyre 
hangsúlyosabban kezeli a felnôttoktatást is, és különféle minisztériumi 
osztályok és egyéb kormányzati szervek bevonásával multiszektorális 
programokat finanszíroz a mezôgazdasági szektortól az egészségügyi ok-
tatáson át a közösségépítéshez kapcsolódó vagy éppen a vadvilágról szó-
ló képzésekig bezárólag. A felnôttoktatás a különféle civil szervezetek ál-
tal koordinált programok képében is testet ölt, melyek középpontjában 
elsôsorban a szükséges kompetenciák megszerzése áll. Végül ma már 
a privát szektorban tevékenykedô olyan egységeket is megemlíthetjük, 
amelyek cégek formájában biztosítanak (szolgáltatásként) különbözô 
tanulási lehetôséget, oktatási-képzési programot. A magánfôiskolák, 
-akadémiák és -intézetek burjánzása természetesen a minôség kérdését 
is felvetik, de bizonnyal szélesítik a felnôttek számára elérhetô progra-
mok palettáját – elsôsorban az információs technológia, a turizmus és 
az üzleti tanulmányok területén. Láthatóan az Afrika-szerte elérhetô fel-
nôttoktatás számos szinten és formában vált elérhetôvé az érdeklôdôk 
számára – mára az oktatási szektor és tevékenység egy kitüntetett, egyút-
tal komplex szegmensét jelöli ki.

Ahhoz, hogy az afrikai országok sikeresen vegyék a felnôttoktatásból 
fakadó igények megválaszolását, magukat a felnôttoktatási programo-
kat kell úgy felépíteniük, hogy azok a megfelelôen mérhetô és garantált 
minôségi környezetben tudást szerzô felnôtteket „termelje ki” az adott 
társadalmak és gazdaságok számára. Ehhez a speciális múlttal, tradí-
ciókkal és sajátos politikai-gazdasági folyamatokkal jellemezhetô afrikai 
elvárásokhoz kell igazítaniuk a képzéseket. Szükség van a jól képzett 
felnôttoktatókra, akik afrikai felsôoktatási intézményekben szerezték/
szerzik meg diplomáikat, és azt a tudást, amellyel képezhetik a felnôt-
teket. Sajnos a jelenleg többségében az afrikai könyvpiacon elérhetô 
felnôttoktatási tankönyvek tartalma csupán ritkán reflektál a sajátságos 
afrikai fejlôdési folyamatokra, gyakorlatokra. Az e könyvekben bemu-
tatott példák, esetek a technológiailag, gazdaságilag fejlettebb Észak/
Nyugat országainak gyakorlatából táplálkoznak, így valójában sokszor 
nem relevánsak az afrikai közösségek számára, mert nem alkalmazha-
tó modelleket sugallnak, elemeznek. Ez idáig roppant kevés azoknak 
a tankönyveknek a száma, amelyek „bennszülött” tapasztalatokat dol-
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goznak fel – kivételnek számít például a Dar es-Salaam-i Felnôttoktatási 
Intézet által készített Felnôttoktatási kézikönyv (Adult Education Hand-
book, 1973). Óriási igény mutatkozik tehát megfelelôen releváns és egy-
úttal megfizethetô árban lévô szakkönyvek iránt – olyan munkák iránt, 
melyek az afrikai társadalmi va-
lóságra, elméleti és kulturális 
perspektívákra, politikákra és 
gyakorlatokra képes reflektálni. 
Mindvégig az „Afrika-központú-
ságot” hirdetô, a problémák he-
lyi sajátosságaira elegendô idôt 
és figyelmet szentelô, és az afri-
kai reneszánsz gondolatiságának 
jegyében afrikai válaszokat ajánló gondolkodást és viselkedést szükséges 
e mûveknek és valamennyi képzési programnak elôtérbe helyeznie.

A sajátos afrikai megközelítés/kontextus fô elemeinek tekinthetjük 
Chilisa–Preece szerint:28

– a tradicionalitás kontextusát, melyben a szóbeliség mint történeti-
ség a fônökökre és az idôsekre irányítja a közösség tagjainak figyelmét a 
tudásoknak generációról generációra történô átadása során, a felnôtté 
válás folyamatában. Eszközei a kézmûvesség, a történet/mesemondás, a 
zene és a közmondások/példabeszédek köre;

– a gyarmatosítás/gyarmati múlt örökségét, amely befolyásolta a mai 
felnôttoktatási kutatások kérdéseit, megközelítési irányvonalait;

– a szegénységet, a társadalmi és nemi egyenlôtlenségek kérdéskörét;
– a donorok szerepvállalását;
– a demokráciafelfogásokat és a civil társadalom lehetôségeinek kö-

rét; 
– és általában a globalizációt és a globális hatások körét.
A felnôttoktatás kapcsán felmerülô élethosszig tartó tanulás Afriká-

ban a következô dimenziókkal és értékekkel jellemezhetô:
– spiritualitás: a részvételt a metafizikai világ befolyásolja, amely a 

közösségi érzést erôsíti, de spirituális értelemben az ôsök és az Isten 
(istenek) tiszteletét követeli meg;

– kommunalitás: a közösség együttes létéhez kapcsolódó érdekeknek 
való megfelelés és alárendeltség;

– politikai dimenzió: azok a kötelességek, amelyek a nemzettudatot 

...afrikai válaszokat ajánló 

gondolkodást és viselkedést 

szükséges ... valamennyi 

képzési programnak 

elôtérbe helyeznie.
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és nemzetfejlôdést szolgálják, amelyeknek alá kell rendelnie magát az 
egyénnek, a közösség és a család iránt érzett felelôsségen keresztül.29 

E felsorolt afrikai értékek sok afrikai nyelvben egy-egy szóban/
fogalomban öltenek testet, így például Kenyában a Harambee, Dél- 
Afrikában az Ubuntu, Botswanában a Botho fejezi ki az emberi élet, a 
kölcsönös segítségnyújtás, a nagylelkûség, az együttmûködés, az idôsek 
tisztelete, a harmónia és a szentségek megtartása értékegyüttesét. Bár-
milyen felnôttoktatási – és általában oktatási – program kifejlesztését 
képzeljük el Afrikában, ezeknek az értékeknek megfelelôen kell áthat-
niuk az egész programot a siker érdekében.

Ezeket a sajátos, kulturális, emocionális szempontokat tudatosan 
kell alkalmazni azoknak a szakmai politikáknak a kialakításakor, ame-
lyek a nemzetközi felsôoktatási mobilitást, azon belül a magyar egyete-
mek, fôiskolák kínálati versenyképességét determinálják. Az egyelôre 
hiányzó, egységes toborzási rendszer, a felsôoktatással szervesen össze-
fonódó K+F-támogatás, a tudatos országmarketing nemcsak Afrikából 
érkezô, jól fizetô diákok oktatási integrációjához és a magyar hallgatók 
külföldre vándorlásának visszafogásához, hanem Magyarország globá-
lis értelemben vett tudásalapú pozicionálásához is eredményesen járul-
na hozzá.
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Alessandro Marengo

Tanulmány a Kik támadják 
Magyarországot és miért? címû 

könyvrôl 

Unusual Approach to the Book 
“Who Attack Hungary and Why?”1

összefoglalás

2010-es választások után Magyarorszá-
gon átfogó átalakítás kezdôdött meg. 
Az 1989-ben felállított, az MSZMP utód-
szervezetét is befogadó politikai be-
rendezkedés a választásokon leváltásra 
került, továbbá két rendszerváltó párt 
(MDF, SZDSZ) kibukott a magyar poli-
tikai életbôl. 8 év elhibázott gazdaság- és 
nemzetpolitikája után, az Orbán Vik-
tor által vezetett polgári kormány teljes 
gazdasági, pénzügyi, morális és politikai 
válságban vette át az ország irányítását. 

Teljes körû átalakításra volt szükség, és 
mivel a korábbi rendszer elemei „elro-
hadtak”, az átalakítások olyan csoportok 
hatalmát és befolyását szüntették meg, 
akiket felelôsség terhelt a válság kialaku-
lásáért, illetve igénytelenül szemet huny-
tak felette. Voltak olyan csoportok is, és 
ez még az elôbbieknél is rosszabb, akik 
profitáltak Magyarország nyomorából. A 
polgári kormány saját hite, filozófiája és 
a magyar történelmi tapasztalatok alap-
ján elkezdte rendbe tenni az országot. 
Emiatt a rendszerváltás idôszakában sem 

alessanDro marengo a Kodolányi János Fôiskola nemzetközi tanulmányok 
szakának II. évfolyamos hallgatója (alex.marengo.it@gmail.com).
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látott nemzetközi „össztûz” alá került 
az ország, sok eddig „partnerként” gon-
dolt nemzet fordult el tôlünk, és tették 
mindezt úgy, hogy meg sem vizsgálták az 
objektív körülményeket. A könyv a 2012. 
május végéig bekövetkezett eseményeket 
vizsgálja meg, három különbözô szak-
értô meglátása szerint. A könyv három 
része teljesen különbözô egymástól, mi-
vel a szerzôk szakmai (de nem értékren-
di) értelemben különbözô területekrôl 
jöttek, és ez pozitívan hatott a könyvre, 
mivel három teljesen eredeti és szakmai-
lag megalapozott elemzést ismerhetünk 
meg e könyv jóvoltából.

summary

After the victory of the right-wing coali-
tion in 2010, an overall transformation 
started in Hungary. After eight years of 
socialist mismanagement, the country, al-
ready in a state of recession and political 
turmoil, was to face the 2008 financial cri-
sis. Hungarians, who happily welcomed 
the change of regime back in 1989 and 
then accession to the European Union in 
2004, had become deeply disillusioned 
with both the Neo-Liberal economic solu-
tions and the consequences of member-
ship in the European Union. They have 
given a clear signal to PM Orbán of their 
inability to bear the costs of the profits re-
alized by multinational corporations and 
of any more austerity measures. The gov-
ernment understood the message, and 
taxed big businesses, lowered taxes for 
small and medium-sized companies, and 
shifted from the failed consensual model 
to a more efficient majority model. All 
these earned numerous enemies to the 
government, and so this book gives sev-
eral answers to the question: “Who attack 
Hungary and why?”

TóTh gy. lászló poliTológus, 1998 és 
2002 közöTT a miniszTerelnöki kabineT 
kulTurális TiTkárságának vezeTôje: 
kik TámaDják magyarországoT és miérT?

A szerzô a jelenlegi állapotok bemutatá-
sával kezdi meg elsô fôfejezetét („Kitekin-
tô”). Az Egyesült Államok már elvesztette 
az 1990-es évek elejére elért egyedural-
mát, amikor is a Szovjetunió szétesésével 
egyedül maradt globális szuperhatalom-
ként. Akkoriban Francis Fukuyama mûve 
alapján ezt a „történelem végének” érté-
kelték, a nyugati liberális demokrácia tel-
jes gyôzelmeként. Minden más politikai, 
gazdasági, kulturális modell elsorvadt 
vagy alulmaradt a versenyben (elsôdle-
ges példák erre a kommunista-szocialista 
struktúrák). A 2008-ban bekövetkezett 
gazdasági válság sok országban, mint az 
várható volt, társadalmi, morális, poli-
tikai válságot is okozott, ahogy a szerzô 
helyesen megállapította. A magas állam-
adósság és a külkereskedelmi hiány miatt 
az Egyesült Államok háttérbe szorulása 
egyre nyilvánvalóbb. A korábbi szuperha-
talom, Oroszország feltámadása, Kína és 
India globális szereplôvé válása, továbbá 
a regionális hatalmi státusra törekvô Tö-
rökország, Brazília és Pakisztán példáját 
is felsorolja a szerzô. Emellett a Sanghaji 
Együttmûködési Szervezetre is kitér, mint 
az „USA-mentes” új gazdasági összefogás 
példája. Ezzel kapcsolatban tárgyalja az 
USA-dollár világméretû visszaszorulását 
is. Helyes a szerzô megállapítása, amelyet 
Francis Fukuyama elmélete alapján fejt 
ki, amely szerint a 2008-as válság, továb-
bá az euró válságának igazi oka az elmúlt 
30 év szabadjára engedett pénzügyi (vad)
kapitalizmusa. Zárásként ismerteti a Nyu-
gat (Észak-Amerika, Nyugat-Európa) si-
kerességének múltbeli okait: a keresztény 



385

Könyvvilág

értékrend, a protestantizmus, az országok 
intézményrendszere.

A Törésvonalak az Európai Unión belül 
címû fejezetben kitér a multikulturaliz-
mus válságára, amely az Unióban érzékel-
hetô a legjobban. Kifejti, hogy az európai 
integráció nem történhet a nemzetállami 
létezés rovására, a nemzetállamok nem 
szûnhetnek meg, illetve nem adhatják fel 
teljes szuverenitásukat. Részletezi Európa 
demográfiai válságát és az egyre nagyobb 
számú bevándorlás által okozott problé-
mákat: Carl Schmitt, a politikai filozófia 
egyik német klasszikusa szerint egy politi-
kai közösség alapfeltétele a homogenitás. 
Egy demokrácia eszerint csak homogén 
társadalomban jöhet létre, amelyben 
megvalósul a vezetôk és vezetettek egy-
sége. A többségi társadalom mindig a 
homogenitásra törekszik. Éppen ezért 
a multikulturalizmus csak a többséggel 
szemben, antidemokratikus módon érvé-
nyesülhet. Az alternatív (underground) 
kultúra lehet vonzó néhány értelmiségi 
csoport számára, de össztársadalmi szin-
ten lehetetlen multikulturális társadal-
mat szervezni, hiszen a többség elutasítja 
azt (24. o.). Kiemeli, hogy a multikultu-
ralizmus idôvel nemzetbiztonsági kocká-
zatot is jelenthet, mert a történelemben, 
a különbözô kultúrák, etnikumok együtt-
élése hosszabb távon nem fenntartható. 
A többségi társadalomra tehát mindig is 
szükség volt, viszont a liberálisok nehezen 
látják be, hogy a modern nemzetállamok 
mûködôképességét mindenütt a többségi 
társadalom megléte biztosítja. Mivel ezt 
egyre több nyugati országban felismer-
ték, kötelezik a bevándorlókat az asszi-
milációra. Az európai identitászavarok  
részletezése után, a témához kapcsolja az 
európai baloldal és liberálisok általános 
értékválságát is, amely abban is érzékel-

hetô, hogy nem tartják megôrizendônek 
az európai nemzetállamokat és a tradi-
cionális értékrendet: „a baloldal kultú-
rateremtô képessége régen megszûnt”. 
A liberális, baloldali, internacionalista 
(globalista a szerzô szavai szerint) erôk tá-
madásai már kiterjednek a hagyományos 
európai, keresztény értékrendekre is, 
eddig csak a gazdasági téren voltak érzé-
kelhetôek átalakítási kísérleteik. A szerzô 
értékelése alapján, a baloldali és liberális 
értelmiségiek egy része több mint kétszáz 
éve küzd a hagyományos európai struktú-
rák szétverése érdekében. A baloldal és a 
liberálisok elvetnek minden nemzeti kul-
turális jellemzôt, mert szerintük minden 
kultúra értékes, így egyiknek sem lehet 
kitüntetett helyzete. Akkor is ezt a felfo-
gást követik, ha ez ellentétes a többségi 
társadalom normáival. A szerzô erre kivá-
ló francia és svájci példákat mutat be, te-
hát nem érheti az a vád, hogy csak magyar 
esetekkel foglalkozik.

Végezetül pedig bemutatja a válság 
hatását a demokráciák mûködésében. Ki-
fejti, hogy miként roncsolták széjjel a de-
mokráciába vetett bizalmat több európai 
országban, ahol az országok vezetôi in-
kább a pénzügyi-gazdasági érdekcsopor-
tok mellé álltak, mint országaikat védték 
volna. Jellemzô példa volt erre az olasz 
és a görög helyzet, ahol nem választott, 
szakértôi kormányok alakultak, hogy vég-
rehajtsák a megszorításokat. Továbbá ki-
tér a „kettôs sebességû” Európára is, ahol 
a német „motor” versenyelônybe került 
a többi, döntôen dél-európai országgal 
szemben.

A Magyarország és az Európai Unió címû 
fejezetben a szerzô feleleveníti a történel-
mi elôzményeket, illetve a visszaéléseket, 
amelyek a mi kárunkra történtek (kezd-
ve a szocializmus idôszakáig visszanyúló 
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kapcsolatokra). Olvashatunk az Európai 
Gazdasági Közösség, majd késôbbi Eu-
rópai Unió korántsem „partner” maga-
tartásáról. Itt kerül bizonyításra, hogy 
az Európai Bizottság elmulasztotta meg-
hozni a szükséges intézkedéseket 2002 és 
2010 között, amikor a magyar költségve-
tés hiánya horribilis szintre emelkedett 
(ugyancsak itt jelzi, hogy a görög válság 
valószínûségérôl is tudtak, mégsem tet-
tek ellene semmit, tehát többszörös mu-
lasztás terheli az Unió intézményeit). 
A szerzô kiváló összhangban felsorolja, 
hogy érdekes módon a második Orbán-
kormány hivatalba lépése után az Unió 
adminisztratív és médiatámadásai rögtön 
megindultak, mintha a polgári kormány 
lenne a felelôs az elmúlt idôszak hibáiért.

Az Elôzmények címû fôfejezetben rész-
letesen kifejti a magyar baloldal és polgá-
ri radikális/liberális politikai csoportok 
történelmi hátterét, visszanyúlva egészen 
a 19. század végéig. Vázolja a baloldali 
csoportok sokszor nemzetellenes csele-
kedeteit (idesorolandó a kommunista 
mozgalom is), illetve több hasonló vonás-
ra hívja fel a figyelmet a múlt és a jelen 
között. Az olvasónak feltétlenül ismernie 
kell a történelmi elôzményeket, külön-
ben nem feltétlenül fogja megérteni a 
magyar baloldal ideológiai motivációit. 
Mivel az általános történelemoktatás so-
rán nem szentelnek idôt ennek kifejté-
sére, itt megfelelôen pótolta a hiányossá-
gokat a szerzô. Kiterjed a Károlyi Mihály 
vezette intellektuális körökre, a kom-
mu nis ta/szocialista mozgalmakra, zárul 
pedig a késôi MSZMP, majd az MSZP és 
SZDSZ ideológiai hátterével. Végezetül 
részletezi a mai ideológiai szakadékot a 
bal- és jobboldal között. Véleménye sze-
rint a Nemzeti Együttmûködés Rendszere 
nem alkalmazható a baloldalra, mivel ôk 

nem tudnak szabadulni káros ideológiai 
meggyôzôdéseiktôl. Hiszen pont azok a 
baloldali-liberális értelmiségi körök os-
torozzák a második Orbán-kormány „an-
tidemokratikus” intézkedéseit, melyek 
mé lyen hallgattak akkor, amikor 2006. 
október 23-án a békés tüntetôk erôszakos 
rendôri oszlatása bekövetkezett, illetve 
amikor az országot adósságválságba so-
dorták a baloldali kormányok. Nagyon 
helyesen kitér arra is, hogy az 1990-ben 
a hatalomba bekerült SZDSZ biztosítot-
ta azt, hogy elmaradt a kommunisták el-
számoltatása, és utódpártjuk bekerült a 
magyar politikai életbe. Ugyancsak fon-
tos részekre világít rá a szerzô, amikor 
párhuzamosságot lát az 1919 utáni balol-
dali emigráció és a mai magyar baloldal 
viselkedése között: amikor a magyar nép 
elutasítja ôket, ezt felfogni képtelenek, 
ez részben „messianisztikus” küldetéstu-
datukból táplálkozik. Tehát szerintük az 
igazság, a fejlôdés csak az ô oldalukon 
van (analógia a kommunizmussal), és ter-
veiket akár erôszakkal és az „értetlen és 
maradi” nép akarata ellenére is végre kell 
hajtani. Ha kudarcot vallanak, akkor (és 
a múltban is) külföldi támogatókat keres-
nek ügyük érdekében (erre utalt Göncz 
Kinga kijelentése: az Európai Unió a 2/3-
os többség valódi ellensúlya). A balolda-
li körök elszigeteltségét mi sem jellemzi 
jobban, mint az a tüntetés, amit 2012. 
január 11-én szerveztek, és amire alig né-
hány tízezren mentek el, ellenben a kor-
mányt támogató Békemenetben, 2012. ja-
nuár 21-én megközelítôleg négyszázezer 
támogató vett részt.

Végsô fôfejezetében, a Történelmi útke-
resztezôdésben, a szerzô részletezi az eset-
leges megtorló intézkedéseket Magyaror-
szág ellen, hiszen súlyosan megsértettük 
az amerikai, néhány európai, és természe-
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tesen a baloldali és liberális gazdasági kö-
rök érdekeltségeit. Kitér a Bajnai Gordon 
vezette Haza és Haladás Alapítvány hátte-
rére, továbbá a 2011. decemberi–2012. ja-
nuári eseményekre is, amikor a kormányt 
teljes támadás alá vették a baloldali és li-
berális körök, illetve ezzel összhangban a 
nemzetközi pénzpiacok (a forint árfolya-
mának zuhanása is ebben az idôszakban 
történt). A korábbi amerikai külügymi-
niszter, Hillary Clinton is erre az idôszak-
ra idôzítette durva kritikáját.

Egy másik problémaforrás az Európai 
Unió és Magyarország kapcsolata, amely-
ben a szerzô figyelemre méltó párhuza-
mot von a Jörg Haider elleni (1999/2000-
es) politikai támadás és az Orbán Viktort 
ért támadások módszereinek hasonlósá-
ga között. Feltérképezi az Európai Unió 
és a magyar kormány vitáit, ebben a kér-
déskörben fejti ki a multinacionális válla-
latok különadói miatt kialakult konfliktu-
sokat (pl. a francia kormány támadásait a 
francia cégek profitcsökkenése miatt) és 
a Magyar Nemzeti Bank körüli vitákat.

Külpolitikai következtetése realista, 
hiszen az Egyesült Államok érdekeinek 
maximális kiszolgálása, az „atlantista” irá-
nyultság már nem szolgálja az ország ér-
dekeit. Kiválóan fogalmazza meg egyúttal 
a neoliberális gazdaságfilozófia kritikáját 
is: a multinacionális (döntôen amerikai) 
vállalatok a transznacionális profitszerzés 
szociális költségeit kizárólag a nemzetál-
lamokkal fizettetik meg, és ebben az eset-
ben a nemzetállamok eszköztelenné és ki-
szolgáltatottá válnak. A jövô záloga mégis 
e vállalatokkal való együttmûködés lehet, 
ezért szükséges stratégiai megállapodáso-
kat kötni velük, amennyiben tiszteletet 
mutatnak hazánk iránt, és kölcsönösen 
nyerünk a befektetéseken. További meg-
oldási javaslatokat is felkínál a szerzô: ha-

zánknak a kitörés érdekében folytatnia 
kell a megkezdett utat, és bármennyire is 
akadályokat görgetnek elénk, szükséges 
mélyebb kapcsolatrendszert kialakítani 
az európai versenyképesebb, fejlett régi-
ókkal (elsôsorban Németországgal), és az 
orosz, török, kínai, indiai kapcsolatokat 
erôsíteni kell, a nemzeti érdekek feladá-
sa nélkül. Kizárólag a nemzeti érdekek 
következetes képviselete lehet egy sikeres 
külpolitika, gazdaságpolitika záloga. A 
belpolitikai vádakra is választ kell adni, 
hiszen elfogadhatatlanok azok a kijelen-
tések, hogy hazánk letért volna a demok-
ratikus útról, hiszen a változások ered-
ménye egy többségi alapon szervezôdô, 
polgári ihletésû demokrácia lett.

lenTner Csaba egyeTemi Tanár, nemzeTi 
közszolgálaTi egyeTem: az újjászervezeTT 
gazDaságpoliTikák kora

Már a tanulmány címébôl is sejteni lehet, 
hogy korszakváltáshoz érkeztünk. Hazánk 
2010-ben megkezdte új szabadságharcát, 
természetesen az ellenfelek és a problé-
mák teljesen mások, mint a múltban, de 
a célok változatlanok: függetlenségünk, 
szabadságunk megôrzése. Jelenleg a hi-
telezôk szorításából, a ránk hagyott adós-
ságoktól akarunk szabadulni. Miért is tá-
madnak minket? A szerzô pontos választ 
ad: „azért, hogy ne tudjunk az önállóság 
útján elindulni, így továbbra is függjünk 
hódítóinktól, akiknek az érdekzónáiban 
élünk” (100. o.).

A szerzô a közgazdász szemével kala-
uzolja az olvasót anélkül, hogy bonyolult 
közgazdasági modellekbe bonyolódna, 
és végig közérthetôen fogalmazva átlát-
hatóvá teszi a gazdasági hátterét az ese-
ményeknek, hiszen a háttér megértése 
nélkül nem kaphatunk teljes képet az 
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elmúlt évek történéseirôl. Gazdaságtörté-
neti be vezetéssel kezdi gondolatmenetét. 
Röviden összegezve: a magyar nemzet 
már 1526 óta küzd a fennmaradásért, a 
túlélésért, Orbán Viktor szabadságharco-
sokról mondott beszéde is ezt tükrözte. 
Hazánk jelenlegi helyzetét, magatartását 
is a túlélés vezérli.

A Tervgazdasági rendszer romjain címû 
fejezetében a szerzô feleleveníti az elmúlt 
25 év gazdasági folyamatait, változása-
it, reményeit és nagy csalódásait. Kifejti, 
hogy a gazdasági behatolást megelôzte 
a kulturális „gyarmatosítás”. A lakosság 
ugyanis úgy gondolta, hogy a szocializ-
mus végével egybôl beköszönt a „fogyasz-
tói paradicsom”. Feleleveníti az 1990-ben 
érzékelt reményeket, pedig a szakértôk 
már akkor látták, hogy idôvel gazdasági 
gyarmat leszünk. A privatizáció nagy rab-
lása (a lakosság 99%-a kimaradt annak 
hasznaiból, csak a költségeit viselhették), 
és a nemzetet ért kár eredménye, hogy 
sokkal rosszabb állapotban vagyunk ma, 
mint 1989-ben: most már nem maradt 
semmilyen nyereséges állami vállalat 
vagy értékes tulajdon. A rendszerváltó, 
reményekkel teli generáció mára kiégett, 
reménytelen, hiszen többségük most 
munkanélküli vagy rokkant, vagy külföld-
re távozott, vagy (sajnos ez is gyakori) el-
halálozott. Azok, akik az 1990-es években 
jelentôs anyagi elônyökhöz jutottak, most 
a kíméletlen nemzetközi verseny miatt 
emésztôdnek fel. Jogos a szerzô kérdése: 
mi történt velünk?

A Téves felzárkóztatási kísérlet címû feje-
zetben átfogó áttekintést nyújt arra a gaz-
dasági idôszakra, ami az 1980-as évek vé-
gén kezdôdött el, és a 2008-ban kezdôdött 
válsággal zárult. A szocializmus végén meg-
kezdôdött az intézményi reform a piacgaz-
daságra történô átállásra. Biztosították a 

külföldi befektetéseket, viszont a külföldi 
beruházók a privatizáció során nem üze-
meket, hanem piacot vásároltak fel. Sok, 
a tervgazdaság mûködésképtelenségébôl 
adódó problémától megszabadultunk, 
viszont újabbak jöttek a neoliberális piac-
gazdaság bevezetésével. Ennek következ-
tében tétlenül végig kellett néznünk, hogy 
fejlett és mûködôképes könnyûiparunk, 
élelmiszeriparunk, gépiparunk (Rába, 
Ikarus, Ganz stb.) teljesen leépült, illetve 
megszûnt, vagy privatizálták csekély össze-
gekért. Végül is a külföldi mûködô tôkére 
alapozott, piacvezérelt gazdasági fejlesztés 
iránya gyôzött, igaz, más lehetôségünk 
nem nagyon volt: „azokra a nemzetközi, 
multinacionális vállalatokra raktuk át a 
nemzetgazdaságunk alapját, amelyek mo-
nopol pozícióik révén képesek az input 
erôforrásaikat a számukra legoptimáli-
sabb módon megszervezni, biztosítani. 
Vagyis ott termelnek, ahol a legolcsóbb a 
munkaerô, legalacsonyabbak az adók, sôt 
a legmagasabbak az állami támogatások. 
Ott építik ki a logisztikai bázisaikat, ahol 
állami beruházásokból a legjobb közleke-
dési folyosók épültek, ahol legközelebb 
van a felvevô piac, és a leghatékonyab-
ban képesek a kormányokat befolyásol-
ni” (107. o.). Helyesen fogalmazza meg 
a mára elterjedt kritikát, amely szerint a 
multinacionális vállalatok nem veszik ki 
a részüket az adózásból, ingyen akarják 
használni az állami infrastruktúrát (tá-
mogatások, egészségügy, oktatás, képzett 
munkaerô, közlekedési rendszerek), vi-
szont a felmerült társadalmi költségeket 
már az államra hárítják: „ez a külföldi 
mûködô tôkére építô modell, mivel költ-
ségvetési hiányt termel folyamatosan, 
örök befektetési terepet ad a nemzetkö-
zi pénzintézeteknek” (109. o.). Hazánk 
is így járt, hiszen fejlett technológiát alig 
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honosítottak meg nálunk, alapvetôen ösz-
szeszerelô üzemnek használnak bennün-
ket. Sajnos, ez a modell mára még a rend-
szerváltás idôszakához képest is mélyebb 
recesszióba taszította az országot, mivel 
mára alig maradt értékesíthetô állami 
vagyon, és a gazdaság teljesen kiégett az 
adósságteher alatt.

A következô fejezet, Az aranykor: 
1998–2002 az elsô polgári kormány gaz-
dasági megoldásait és eredményeit mu-
tatja be. A fejezet részletes figyelmet 
szentel a Széchenyi Tervnek, amely akko-
riban jelentôs fejlôdést eredményezett.  
A polgári kormány elismerte a multina-
cionális cégek jogosultságát és megszer-
zett pozícióit, viszont a kis- és közepes 
vállalkozások megerôsítésére kiemelt 
figyelmet fordított. A szerzô nyomaté-
kosan felhívja a figyelmet, hogy a koráb-
bi kormányok jelentôs államadósságot 
hagytak a polgári kormányra, így ezzel is 
csökkentették mozgásterüket. Ezenfelül 
a kötelezôen átvett magán-nyugdíjpénz-
tári rendszer jelentôsen megterhelte a 
költségvetést. Ennek ellenére a polgári 
kormány egy jelentôs gazdaságfejlesztést 
hajtott végre, csökkentette az államadós-
ságot, erôsítette a kkv-szektort. Hazánk 
ebben az idôszakban 5%-os gazdasági fej-
lôdést tudott elérni, amely döntôen belsô 
fogyasztásból és nem kizárólag exportból 
származott, hiszen az 1998-ban kezdôdött 
ázsiai pénzügyi válság jelentôsen csökken-
tette az exportlehetôségeinket. A lakosság, 
az 1990-es évek szinte állandó válságaihoz 
képest, többszöri minimálbér-emelésben 
részesült, és kedvezô családi adópolitikát 
vezettek be. A szerzô elsôrendû fontossá-
gúnak tartja, hogy a fejlôdés nem külföldi 
hitelekbôl, hanem önerôbôl következett 
be, amely az ország fejlôdését ténylegesen 
elôrelendítette, szemben a 2002 és 2010 

közötti idôszakhoz képest, amikor a fej-
lesztések, életszínvonal-emelések hitelbôl 
történtek, tehát nem volt mögötte reális 
gazdasági háttér. 2002-re hazánk a többi 
közép-európai országhoz képest gazdasági 
fölényben volt, mintaország lettünk, és ez 
a tény a külpolitikában is éreztette pozitív 
hatását (nagyobb tiszteletet mutattak fe-
lénk).

A Pusztulás évei: 2002–2010 címû fe-
jezetben a szerzô részletesen és áttekint-
hetôen felsorolja a szocialista kormányok 
kudarcait, amelyek végül elvezettek ha-
zánk 2008-ra kiteljesedett gazdasági, po-
litikai, szociális katasztrófájához. Részle-
tezésre kerül a központi költségvetés, az 
önkormányzatok és a lakosság eladósítása. 
Kiemeli a polgári kormány és a szocialista 
kormányok gazdaságpolitikája közötti lé-
nyeges különbséget: amíg a polgári oldal 
a hazai gazdasági szereplôkre alapozva 
fejleszti a gazdaságot (szigorú és követ-
kezetes költségvetési politikával), addig a 
szocialisták a „külsô fundamentum” által 
vezérelt megoldást vezették be, vagyis a 
nemzetközi vállalatok erôteljes támogatá-
sával képzelték el a gazdaság fejlesztését. 
A multinacionális szektor mentesült a köz-
teherviselés alól, továbbá hatalmas állami 
támogatásokban részesültek (ennek for-
rása a lakosságra terhelt adók és a külföldi 
hitelfelvétel volt). A kedvezmények egy 
szûk multinacionális vállalati körnek ked-
veztek, a kis- és középvállalkozások szinte 
elsorvadtak. Közben a gazdaság csak pa-
píron, statisztikákban fejlôdött, többnyire 
hitelbôl (államadósságunk a 2002-es 53%-
ról, 2010-re 83%-ra nôtt). A szerzô kifejti 
a lakosság devizában történô szándékos 
eladósítását, amely csak a válság kirobba-
násakor fejtette ki pusztító hatásait.

Ahhoz, hogy a 2007/2008-ban kez-
dôdött válság összefüggéseit és hazánkra 
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gyakorolt hatását teljesen megértsük, a 
szerzô külön fejezetet szentel ennek (A 
modell összeomlása). Bemutatja a neolibe-
rális gazdasági rendszer mûködését, a 
válság elôzményeit, döntôen az amerikai 
gazdasági elôzményekkel foglalkozik, hi-
szen ott volt a probléma forrása. Közért-
hetôen, viszont minden részletre kitér, 
hogy átfogó, tudományos jellegû képet 
kaphassunk a válságról. Megállapítható, 
hogy az összeomlás fô oka a neoliberális 
gazdasági filozófiából levezetett szabályo-
zatlanság, tehát megbukott a piaci önsza-
bályozásba vetett hit. Figyelemre méltó 
párhuzamosságot vázol fel az amerikai 
és magyar felelôtlen hitelezési gyakorlat 
között. Kitér egyúttal a fôbb hitelminô-
sítôk tulajdonosi hátterére és igénytelen 
vagy részrehajló besorolási gyakorlatára, 
hiszen ez súlyosan érintett minket is. Zá-
rásként kijelenthetô, hogy az a neoliberá-
lis modell omlott össze, amihez hazánk a 
rendszerváltáskor csatlakozott, a szerzô 
szavaival: „a mintamodellel együtt mi is 
elbuktunk” (125. o.).

A Polgári kormány a láthatáron fejezet-
ben folytatja gondolatmenetét a neoli-
berális rendszer kudarcáról. Mivel nem 
követhetjük a bukott neoliberális mo-
dellt, minden gazdasági megoldásnak a 
magyar szükségleteket kell követnie, nem 
számunkra káros, idegen ideológiákat. 
Bemutatja az „unortodox” modell elmé-
leti kezdeteit. Érdekes párhuzamot von a 
jelenlegi helyzet és az 1990-es évek elején 
bekövetkezett eseményekkel. A nyugati 
világ ragaszkodik egy nem mûködô mo-
dellhez, és megköveteli tôlünk is, hogy 
ezt kövessük, akár saját magunk feláldo-
zása árán is. 1989 után is teljes piacnyi-
tást követeltek, tôkeerôs és versenyképes 
vállalataikkal letarolták az éppen éledezô 
magyar gazdaságot, egyoldalú, számunk-

ra többnyire káros függésbe kényszerítve 
minket, hiszen egy számunkra idegen 
modellt kellett követnünk. A neoliberális 
modell ugyan növelte a gazdasági integrá-
ciónkat, de azzal párhuzamosan csökken-
tek a társadalmi felzárkózásunk esélyei 
is. Felvevôpiac lettünk, amelyet a profit 
kinyerése után hagytak összeomlani.

Mivel a szerzô sok gazdasági modell-
bôl idézett, ezért A gazdaságpolitikai eszmék 
tündöklése és hanyatlása címû fejezetben az 
elmúlt 200 év fôbb (kapitalista) gazdasá-
gi irányzatait sorolja fel, így az olvasónak 
nem kell utánaolvasnia, hogy értelmezze 
a jelenleg is ható erôk gazdasági, gazda-
ságtörténeti hátterét. A szerzô írásának 
jelentôs részét, természetesen, a jelenlegi 
helyzet leírására és a lehetséges kiutakra 
összpontosítja. A fejezet végén kezdi meg 
az „unortodox” gazdasági megoldások fi-
lozófia bemutatását is.

Gazdasági eszmefuttatásának legfon-
tosabb fejezete, találóan a Szabadságharc 
címet viseli, hiszen itt kerül kifejtésre az 
„unortodox” gazdasági elmélet. Itt kerül 
bemutatásra a gazdasági „szabadságharc” 
elmélete és gyakorlati összefüggései. Az 
„unortodox” elmélet lényege az, hogy a 
gazdaságban az állam aktív szerepet fejt 
ki, továbbá kiterjeszti a közteherviselést a 
multinacionális szektorra is (különadók). 
Ahogy az elsô polgári kormány idején, 
központi stratégia a kis- és középvállal-
kozások erôsítése, és olyan gazdasági-jogi 
megoldások kidolgozása, ahol az értékte-
remtô munkán és nem a fogyasztáson van 
a hangsúly. Az állami szabályozó szerepet 
erôsíteni kell, mert a válság következté-
ben a multinacionális szektornak sokkal 
nagyobb az érdekérvényesítô képessége, 
és képesek rábírni a nyugati országokat 
arra, hogy ellehetetlenítsék a magyar 
„unortodox” megoldásokat. Ezt szükség-
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bôl is teszik, hiszen a magyar bankadó 
precedensértékû volt, és több ország is 
bevezette. Az „unortodox” gazdaságfilo-
zófia egyúttal felelôs költségvetési politi-
kát is megkövetel, ezt tükrözi az Alaptör-
vény Közpénzek címû fejezete. A szerzô 
a legnagyobb elôretörést abban is látja, 
hogy a Magyar Nemzeti Bank alapszabá-
lyozása is bekerült az Alaptörvénybe, így 
a korábbi állapotok elméletileg elkerül-
hetôek. Az „unortodox” gazdaságfilozófia 
is olyan jegybankkal számol, amely min-
denekelôtt a nemzeti érdekek képviselô-
je. Ugyancsak helyes az a megállapítása, 
hogy a Magyar Nemzeti Bank a jövôben 
aktív szerepet fog vállalni a gazdaság fej-
lesztésében, támogatásában. Megjegy-
zendô, hogy ez szükséges. Most, 2013 
tavaszán láthatjuk is, hogy a jegybanki fo-
lyamatok a közgazdász-szerzô egy éve leírt 
koncepciója mentén történnek.

Jelentôs részt szán Lentner Csaba az 
„unortodox” adópolitika bemutatásá-
ra, hiszen ez szerves része a mindenkori 
gazdaságpolitikának. Gondolunk itt a 
10%-os társaságiadó-kulcs és a 16%-os 
egykulcsos személyi jövedelemadó, illetve 
a kiterjedt családi adókedvezmény rend-
szerére. Kitér egyúttal a kormány azon 
(szabályosan) életmentô intézkedéseire 
is, amely a devizában eladósodott háztar-
tások, családok megvédésére történtek, 
így a lakosság jelentékeny részét sikerült 
megmenteni a biztos utcára kerüléstôl (a 
szocialista kormányok alatt a bankoknak 
ez nem jelentett problémát). Állításait 
hiteles adatokkal és statisztikákkal tá-
masztja alá, forrásai az IMF és az OECD, 
tehát nem lehet elfogultsággal vagy mani-
pulálással vádolni. Zárásként az európai 
térség fokozatos hanyatlását mutatja be, 
illetve a térség recessziójának mélyülésé-
vel számol. Jelen tanulmány megírásakor, 

2013-ban elmondható, hogy a szerzônek 
ismét igaza lett.

Az utolsó fejezetekben összegzi a Ma-
gyarországot ért nyílt és burkolt politi-
kai és gazdasági támadásokat. Kiterjed 
a Brüsszelbôl érkezô, általában politikai 
jellegû támadásokra, és a multinacionális 
cégek oldaláról érkezô gazdasági jellegû 
támadásokra. A szerzô még kitér a mul-
tinacionális vállalatok érdekérvényesítô 
(lobbi) tevékenységére is Brüsszelben, 
amelynek természetesen mi láttuk kárát. 
Tárgyalja a forint árfolyamának (sokszor 
kizárólag politikai indíttatású) heves in-
gadozását, és egyes országok közvetlen 
politikai beavatkozását saját cégeik gazda-
sági pozíciójának védelme érdekében (pl. 
étkezésijegy-üzletágban, energiaszektor-
ban, ivóvíz- és más közszolgáltatásban). 
Részletesen bemutatja a hitelminôsítôk 
alaptalan besorolásait, támadásait, amely-
nek következtében adósságszolgálatunk 
díjai az egekbe szöktek. Kifejtésre kerül 
az IMF készenléti hitele körüli botrány, 
és feltárásra kerül a készenléti hitel meg-
tagadásának politikai háttere is. A hely-
zet érdekes oldala, hogy Magyarország 
sokkal jobban teljesít, mint más uniós 
tagállamok, sôt eurótagállamok, mégsem 
hajlandóak elismerni elért eredményeit. 
Hiszen ekkor beismernék azt is, hogy az 
„unortodox” eljárásoknak és megoldások-
nak mégis van létjogosultságuk, és gazda-
ságilag fenntarthatóak. Összehasonlításra 
kerül a Gyurcsány-kormány IMF-hitele 
azzal az állapottal, amikor 2012 januárjá-
ban a mesterséges államcsôdöt is kikény-
szeríttették volna a nemzetközi szereplôk, 
csak azért, hogy Orbán Viktor kormányát 
„megbuktassák”. Hiszen az IMF készsége-
sen adott hitelt az országot csôdbe juttató 
szocialista vezetésnek 2008-ban, viszont 
megtagadta az egyre jobb eredménye-
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ket produkáló polgári kormánytól egy 
készenléti hitel megadását, amelyet fel 
sem vettünk volna, csak a piacok meg-
nyugtatása végett kellett, és adósságszol-
gálatunk kamatlábai ezzel is csökkentek 
volna. Kijelenthetô, hogy nem akarnak a 
polgári kormány számára gazdasági nö-
vekedésnek teret hagyni, teljes mérték-
ben politikai okok miatt: „konklúzióként 
mondhatjuk, hogy a Gyurcsány-kormány 
teljesítette a nemzetközi befektetôk elvá-
rásait, így pénzügyi segélyt kapott. Bizto-
sította az IMF és a Világbank által elvárt 
neoliberális gazdaságpolitika folytatását” 
(179. o.).

Végül visszakanyarodva az Európai 
Unió és Magyarország közötti „belhá-
borúra”, részletes elemzésre kerülnek a 
2011. év végi események, amelyek végül 
meghatározták a 2012-es év elsô 6-7 hó-
napját. A szerzô elôrelátását mi sem bizo-
nyítja jobban, hogy már 2012 áprilisában 
feltételezte (tehát a könyv rá esô részé-
nek befejezésekor), hogy ha az amerikai 
pénzügyi körök tovább gyengítik a fran-
cia–német párosra épülô európai gaz-
daságot, akkor az európai „magnak” ke-
vesebb ereje lesz minket zaklatni, és így 
befejezôdik az ellentámadások jelentôs 
része hazánk ellen. A júniusi eurómély-
pont után a kohéziós pénzeket mégsem 
állították le a jövôre nézve, és a hazánk 
elleni európai eljárásokat is csökkentet-
ték, viszont biztosra vehetjük: nem bo-
csátottak meg nekünk.

Meghatározó a szerzô kijelentése, 
hogy a mûködésképtelen, csôdbe jutott 
politikai, gazdasági modelleket követni 
nem lehet, hacsak nem a nemzet feláldo-
zása árán. Az alárendelt országok soha 
nem tudtak a világgazdaság vagy a kül-
ügyekben meghatározó tényezôvé válni. 
A több oldalról érkezô „ostrom” célja 

az volt (és az is), hogy visszakényszerít-
senek bennünket a fuldokló, csôdbe 
jutott neo li be rá lis gazdasági modellbe. 
Ez a politikai irányvonal 2010-ben meg-
bukott, és Magyarországnak történelmi 
esélye van arra, hogy leváljon a zsákut-
cába jutott neoliberális rendszerrôl, és 
kialakítsa saját nemzetstratégiáját min-
den tekintetben. Az „unortodox” meg-
oldások szükségesek, hogy az országot 
önálló fejlôdési pályára állítsák. Mostani 
szabadságharcunk errôl szól.

zárug péTer farkas poliTológus, 
egyeTemi aDjunkTus, miskolCi egyeTem: 
vázlaT a másoDik orbán-kormány konflik-
Tusainak megérTéséhez

A szerzô három fôfejezetre osztotta írá-
sát: 1) a kormányzati hiperaktivizmus és 
a többségi modell pretorianizmusa; 2) za-
varok és konfliktusok, ellenhiperaktiviz-
mus; 3) konszolidáció és kooperáció. A 
szerzôrôl közismert, hogy a hagyományos 
értelemben vett konzervatív eszmeáram-
latok követôje, viszont ez nem befolyá-
solja kritikai megközelítését. Politológiai 
értelemben is gazdag elemzést olvasha-
tunk, amelynek témája a Fidesz–KDNP 
kormányzásának 2010 és 2012 közötti 
idôszaka. Az elemzés a konfliktusok poli-
tikai dinamikája alapján kívánja megérte-
ni az elmúlt idôszak eseményeit.

 Itt alapvetô kiemelni, hogy a szerzô 
külön hangsúlyt helyez annak fontosságá-
ra, hogy milyen a „konszenzuális” (meg-
egyezéses) politikai modell, és milyen a 
többségi modell, amelyre Magyarország 
2010 után átállt: „mindez történelmi 
mozgásba hozta Magyarországot, s az új 
kormány Orbán Viktor vezetésével neki-
látott a kiüresedett magyar demokrácia 
újjáépítéséhez, de immár egy többségi 
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modell mentén” (209. o.). Mivel hatal-
mas problémákat örökölt a polgári kor-
mány, ezért fokozott sebességgel látott  
neki a korábbi intézményrendszer átala-
kításának. Ezt a folyamatot nevezi a szerzô 
kormányzati hiperaktivizmusnak. Mivel 
az átalakítást a korábbi államapparátus 
nem akarta végrehajtani maradéktalanul, 
ezért a gyôztes párt, a többségi modell ér-
telmében, leváltotta a korábbi személyze-
tet, és saját embereit helyezte a vezetésbe. 
Itt a szerzô bevezet egy új fogalmat, mivel 
e kiterjedt pozíciószerzô kormányzati cse-
lekvést nevezi „pártpretorianizmusnak”. 
Viszont nagyon helyesen felhívja arra a 
figyelmet, hogy a többségi modellek így 
mûködnek normálisan (lásd angolszász 
országok), de a „konszenzuális” rend-
szerhez szokott pártok és intézmények 
diktatúrát láttak ebben. A demokratikus 
intézmények továbbra is megfelelôen lát-
ták el feladatukat, viszont ehhez a „párt-
pretorianizmushoz” kapcsolható „forra-
dalmi” kommunikáció is megalapozta a 
kormányzat konfliktusait.

Az I. fejezetben részletesen tárgyalás-
ra kerül a kormányzati hiperaktivizmus, 
így a felgyorsított törvényalkotás, a köz-
társasági elnök körüli vita, és még sok 
más, jelentôs konfliktusokat okozó ese-
mények. Példákkal bizonyítja be, hogy a 
közintézmények kormányzat általi „elfog-
lalása” nem igazolta azokat a félelmeket, 
amelyek egyoldalú pártkatonáskodásról 
beszéltek. Több esetben is (Alkotmány-
bíróság, ombudsman, médiahatóság) bi-
zonyításra került, hogy szakmailag helyes 
döntéseket hoztak, a demokratikus felté-
teleknek eleget tettek. Viszont sérültek 
a „konszenzuális” jellegû demokratikus 
szabályok olyan esetekben, mint a köz-
társasági elnök hivatala (de ez a hivatal 
már 1990 óta sok esetben nem tudott 

megfelelni e feltételeknek, kivétel volt ez 
alól Mádl Ferenc és Sólyom László elnök-
sége) és a zárószavazás elôtti módosító 
indítványok gyakorlata során. Hiszen egy 
„felturbózott” törvényalkotási rendszer 
(frakciókormányzás) az ellenzék szere-
pét feleslegessé teszi, viszont a kormány 
védelmére elismeri a szerzô, hogy a nem-
zetközi környezet támadásai és a súlyos 
gazdasági helyzet nem tûrt meg egy lassú 
törvénykezési idôszakot. Az I. fejezet vé-
gén a szerzô kitér a gazdasági hiperakti-
vizmusra. A 8 éves szabadpiaci „ámok-
futás” után a kormányzatnak azonnal 
cselekednie kellett. Ezt a folyamatot ne-
vezi a szerzô gazdasági szabadságharcnak, 
mivel „unortodox” megoldásokat kellett 
alkalmaznia az ország túlélése érdeké-
ben. Mindenkinek hozzá kellett járulnia 
a közteherviseléshez: „Orbán célja az volt, 
hogy a piacgazdaságban vezetô pozícióba 
került bankok, multivállalatok, telekom-
munikációs cégek húsz év után végre be-
szálljanak az érdemi közteherviselésbe…” 
(239. o.). A teljes körû adózás alól a mul-
tinacionális cégek sem húzhatták ki ma-
gukat, ennek klasszikus példája a bank-
adó lett, amit azóta már számos európai 
ország bevezetett, látva a magyar eredmé-
nyeket. Ezt a gazdasági hiperaktivizmust 
viszont pretoriánus kommunikáció követ-
te, amely nem kezd párbeszédbe, hanem 
kinyilatkoztat, utasít. Ez szült sok problé-
mát itthon és külföldön egyaránt.

A II. fejezetben a felgyorsult kormány-
zati munka miatti zavarokról olvashatunk, 
amelyek összegezve három fô területen 
jelentkeztek: a jogalkotási hiperaktivizmus 
(amely kihatott az egész jogrendszerre); 
a politikai konfliktusok megoldásának 
módszere (mivel a többségi modellre tör-
tént átállás nem igényelt ellenzéket); a 
gazdaságban végrehajtott gyors és tárgya-
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lások nélküli változtatások. Mindegyikkel 
érdemes bemutató jelleggel foglalkozni: 
a jogalkotásban alapvetôen a frakciókor-
mányzás gyorsasága és a zárószavazáskor 
végrehajtott törvénymódosítás és az „al-
kotmányba beemelés” módszere okozott 
zavarokat. A „konszenzuális” módszerek 
megszûnése (tehát az ellenzék teljes figyel-
men kívül hagyása) alapvetôen diktatúrát 
feltételezett az érintett ellenzékek részérôl, 
és ezt terjesztették külföldön és belföldön 
egyaránt (alapvetôen a baloldali és liberális 
erôk). Fontos kiemelni, hogy itt sokat ron-
tott a pretoriánus kommunikáció mind-
egyik probléma esetében, hiszen tovább 
duzzasztotta a konfliktusokat: „e pretori-
ánus kommunikáció alapvetô jellemzôje, 
hogy kinyilatkoztat. Nem dialógusban szü-
letik a döntés, az érintett partnerek bele-
szólásával, de legalább formális egyezteté-
se mellett, hanem az érintettekkel közlik, 
hogy mi fog velük történni” (250. o.). Vi-
szont fontos, hogy a 2010-es évben az Eu-
rópai Unió–IMF párosa kezdte a vitát az-
zal, hogy kizárólag megszorító politikában 
gondolkodtak, a lakosság terhére, folytatva 
a hagyományos neoliberális felfogást. Ezt 
Orbán Viktor politikailag vállalhatatlannak 
tartotta, így a multinacionális szektornak is 
részt kellett vennie a közteherviselésben, 
ezek pedig ellenhiperaktív módon vála-
szoltak a helyzetre. Hiszen tudták: ha nem 
állítják meg a magyarokat, akkor máshol is 
követni fogják példájukat (lásd: bankadó), 
és így is történt.

Külön alfejezetben (Konfliktusok) kerül-
nek tárgyalásra azok az ellentétek is, ame-
lyek a belpolitikát határozták meg. Ilyen 
volt a köztisztségviselôk indoklás nélküli 
elbocsátása, a rendôrök korai nyugdíja-
zásának felülvizsgálata és a rokkantnyug-
díjrendszer átalakítása. Fontos kiemelni, 
hogy ezen alrendszerek nem voltak fenn-

tarthatóak, és sok visszaélés is történt, 
tehát elôbb vagy utóbb korrekcióra szo-
rultak. Ebben az alfejezetben kerülnek 
részletezésre a közmédiumok körüli viták, 
az egyházügyi törvény és a közoktatás (fel-
sôoktatás) átszabása is. Ugyancsak itt ol-
vashatunk a bíróságok és az ügyészségek 
átalakításáról. Külön kerül részletezésre a 
pártpolitikai küzdelem, amelyben külön-
külön a Jobbik, az MSZP és az LMP ellen-
támadásait, reakcióit tartalmazza, de itt 
olvashatunk a civil „ellenmozgalmakról” 
is (Milla, Demokratikus Koalíció, 4k stb.). 
Mindegyik különbözô céllal létezik, de egy 
közös pontjuk van: Orbán Viktort diktá-
tornak, a rendszert diktatúrának akarják 
bemutatni. Mivel a parlamenti ellenzéki 
pártok az Országgyûlésben elvesztették be-
folyásukat, ezért európai szintre kívánták 
vinni a „háborút”. A szerzô nagyon helye-
sen felvázolja a kapcsolatot a nagy multi-
nacionális cégek ténykedése és a Magyar-
ország elleni támadások között. Hiszen e 
vállalatok örömmel vették, hogy nem ôk, 
hanem az ellenzék terjeszti, hogy itt dik-
tatúrát építenek ki. Így a kezdetben „csak” 
gazdasági szabadságharc 2011-tôl már po-
litikai szinten is „szabadságharc” lett. Idô-
közben a Magyar Nemzeti Bank tervezett 
átalakítása olyan ellentámadást váltott ki 
Brüsszel és az Európai Központi Bank ré-
szérôl, hogy 2011 végére súlyos állapot ala-
kult ki, a forint jelentôs spekulációs nyo-
más alá került, így elkerülhetetlenné vált, 
hogy a kormány normalizálja kapcsolatait 
az IMF-fel, és ezáltal Brüsszellel is.

Az ellenhiperaktivizmusok fejezetben a 
szerzô kifejti, hogy minden kormányzati 
hiperaktivizmusra lesz egy ellenválasz. 
Ezek alapvetôen a „szemet szemért” elv 
alapján hatnak, és olyan erôket kapcsol-
nak be, amikre addig senki sem gondolt. 
Olyan területekre is átkerülnek a konflik-
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tusok, amelyek eddig mentesek voltak 
tôle. A támadás 3 irányból indult meg:  
1) az Európai Unió részérôl a „konszenzu-
ális” modellrôl a többségi modellre való 
váltás miatt; 2) a nemzetközi tôkebirodal-
mak és diplomáciai kapcsolataik oldalá-
ról; 3) valamint a globális média baloldali 
és liberális részérôl. Itt összegzésre kerül-
nek a hazánk elleni támadások, és itt ke-
rül részletezésre a 2012-es év, amikor ja-
nuárban több ügyben is eljárást indított 
hazánk ellen az Európai Unió. Gyakorlati-
lag a konfliktusok végigkísérték az év elsô 
felét, amelynek célja az volt, hogy a kor-
mányt visszakényszerítsék az Európai 
Unió és az IMF által diktált helyzetbe.  
A szerzô azt is bemutatja, hogy egyes or-
szágok (fôleg Franciaország) szemérmet-
lenül beavatkoztak belpolitikánkba, hogy 
megvédjék saját vállalataik gazdasági érde-
keit és piacait (budapesti, pécsi vízmûvek; 
étkezési utalvány). Ugyancsak részletesen 
felsorolja az Egyesült Államok részérôl ér-
kezô támadásokat, az ôket kiváltó okokat. 
A szerzô itt vázolja fel a hazánk ellen indí-
tott médiakampányt is, amely alapvetôen 
hazugságokon, illetve félreértéseken ala-
pul, és ezt példákkal is alátámasztja. Így 
érkezünk el 2012 nyaráig, amikor bizo-
nyos értelemben az összes fél visszavett 
támadásai ból, és a kormány is engedett 
bizonyos „kéréseknek”, viszont a külföldi 
szervezetek ezzel elismerték a magyar 
megoldások létjogosultságát. Az is kiváltó 
oka volt a bizonyos értelemben vett „ki-
egyezésnek”, hogy 2013-tól strukturális 
reformok miatt fog nôni az államháztartás 

bevétele, így a meglévô különadók már 
nem emelkednek.

A szerzô utolsó fejezetében (Kon-
szolidáció és kooperáció) kifejti zárógon-
dolatait. Helyesen a konszolidációra és 
együttmûködésre helyezi a hangsúlyt, te-
hát szerinte a kormánynak lassítania kell 
a tempón, a kommunikációban pedig fel 
kell hagynia a „pretoriánus” hozzáállással, 
és a célok elmagyarázására kell helyezni a 
hangsúlyt. Ugyancsak fel kell hagyni az-
zal a kettôs kommunikációval, amelyben 
a kormány a hazai médiumoknak negatív 
megjegyzéseket tesz az európai intézmé-
nyekre, amelyekben a tagállamok volt 
kormányfôi és egyéb politikusai ülnek, te-
hát befolyásolóképességük még erôs. Ha 
e változtatásokat elmulasztják megtenni, 
akkor ennek ára az ellenhiperaktivizmus 
fokozódása lesz, beláthatatlan következ-
ményekkel. A kormánynak tehát nem 
kell feladnia az innovatív és „unortodox” 
módszereit, nem kell feláldozni a nemze-
ti célokat, csak jobban kell ôket kommu-
nikálni a külvilág felé. A szerzô helyesen 
megjegyzi: a jelenlegi helyzetben ez ko-
rántsem egyszerû feladat.

jegyzeTek

1  A kiváló tehetségû, több nyelven beszélô fiatal-
ember (Simon János professzor tanítványa) a 
Central European Policital Science Review Vol. 
13, No. 48., Summer 2012 számában már pub-
likált egy átfogó tanulmányt a most reflektált 
témában (Who are attacking Hungary, and why?  
145–155. o.). A szerkesztôbizottság közlése.
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Zsarnóczai J. Sándor

Fenntartható mezôgazdaság 
közgazdaságtana

Economics of Sustainable Agriculture

összefoglalás

A kiadvány az Economics of Sustainable  
Agriculture (magyarul a Fenntartható 
mezôgazdaság közgazdaságtana) cím-
mel, negyedik alkalommal jelent meg. A 
folyóirat önálló tudományos kutatásokra 
alapozódó tanulmányokból áll. Jelen ki-
advány széleskörûen elemzi az egyes fôbb 
kutatási területek közgazdasági, agrár-
közgazdasági, regionális gazdasági, kör-
nyezetgazdasági és statisztikai összefüggé-
seit, a 21. század elejének legaktuálisabb, 
tudományos elemzésekre számot tartó 
gazdasági-társadalmi változásait, elsôdle-
gesen környezetvédelmi szempontból.

summary

The fourth issue of the scientific journal 
includes case studies based on independ-
ent scientific research. Extensive analyses 
are given of the economic, agricultural, 
regional economic, environmental eco-

nomic and statistical correlations of the 
main research areas; and the most timely 
economic and social changes of the early 
21st century based on scientific analyses, 
primarily from an environmental point 
of view. 

A Szent István Egyetem Gazdaság- és 
Társadalomtudományi Kara, valamint a 
Gazdálkodás- és Szervezéstudományok 
Doktori Iskola közös angol nyelvû könyv-
kiadványa, az Economics of Sustainable 
Agriculture (magyarul a Fenntartható 
mezôgazdaság közgazdaságtana) jelent 
meg negyedik alkalommal. A kiadvány, 
most már folyóirat, önálló tudományos 
kutatásokra alapozódó tanulmányokból 
áll. Az Országos Széchényi Könyvtár a 
formájában színvonalas könyvsorozatot 
folyóiratként fogadja el, mivel rendsze-
resen ugyanazon a néven jelenik meg 
2006 óta.

zsarnóCzai j. sánDor, CSc egyetemi docens, Szent István Egyetem Gazda-
ság- és Társadalomtudományi Kar, Regionális Gazdaságtani és Vidékfej-
lesztési Intézet (zsarnóczai.sandor@gtk.szie.hu).
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A könyvsorozatot, amelyet immár hi-
vatalosan folyóiratként ismernek el, Szûcs 
István DSc egyetemi tanár, a Doktori 
Iskola igazgatója irányításával mûködô 
szerkesztôbizottság szerkeszti, tagjai ha-
zai és nemzetközi intézmények jeles ok-
tatói-kutatói. A nemzetközi szervezetek 
és intézmények sorában kitûnik az ENSZ 
Világélelmezési Szervezete, a FAO, amely-
nek a budapesti székhelyû, Európai és a 
Közép-ázsiai Regionális Hivatalának ve-
zetôje Mária Kadlecikova, aki korábban 
a Szlovák Köztársaság mezôgazdasági mi-
nisztere volt.

Különbözô országokból is jelen van-
nak egyetemi tanárok a szerkesztôbi-
zottságban, nevezetesen Olaszországból, 
Csehországból, Portugáliából, a Szlovák 
Köztársaságból, a Dél-afrikai Köztársaság-
ból és Indiából.

A korábbi kiadványokból a szerkesz-
tôbizottság elküldött tiszteletpéldányo-
kat számos nemzetközi hírû intézmény-
be is, mint például az Amerikai Egyesült 
Államok Kongresszusi Könyvtárába, New 
Yorkban az ENSZ Hammarskjöld nevû 
központi könyvtárába, valamint a FAO 
római központjába is. Ezenkívül számos 
nemzetközileg elismert egyetemére is, 
így például a Washingtoni Egyetem, Chi-
cagói Egyetem, Londoni Egyetem, Ox-
fordi Egyetem, Cambridge-i Egyetem, 
párizsi Sorbonne Egyetem, berlini Hum-
boldt Egyetem központi könyvtáraiba. 
Továbbá különbözô országok egyete-
meire is elküldte a szerkesztôbizottság a 
korábban megjelent kiadványokat, mint 
például Olaszország, Japán, Kína, India, 
Ausztrália, Kanada és Oroszország egye-
temeire.

Jelen kiadvány széleskörûen elemzi az 
egyes fôbb kutatási területek közgazda-
sági, agrár-közgazdasági, regionális gaz-

dasági, környezetgazdasági és statisztikai 
összefüggéseit, a 21. század elejének leg-
aktuálisabb tudományos elemzésekre szá-
mot tartó gazdasági-társadalmi változásait. 
A tanulmányok kidolgozásánál a nem-
zetközileg elfogadott statisztikai elemzési 
módszereket követték a szerzôk.

A kiadvány címlapja nagyon szem-
léletes, akár a FAO is választhatná szim-
bólumának. A címlapon a mérleg, mely-
nek egyik serpenyôjében a Föld, a másik 
serpenyôjében a kenyér mint élelmiszer 
található, egy olyan elérendô világgaz-
dasági rendszert szimbolizál, ahol a Föld 
ökonómiai és ökológiai adottságai le-
hetôvé teszik minden ember számára a 
megfelelô élelmezést és egyéb szükség-
letek kielégítését anélkül, hogy a Földön 
kialakult ökológiai egyensúly megbom-
lana, és így a jövô generációi számára is 
megfelelô szükségletek kielégítését biz-
tosítja.

Ernyei György CSc, Zsarnóczai J. Sán-
dor CSc és Yahia Ali Mughram a termék-
pálya-menedzsment alapelveit elemzi az 
agrobiznisz fenntarthatóságával össze-
függésben. A termékpálya-menedzsment 
célja a teljes termékpálya fenntarthatósá-
gának és versenyképességének biztosítása a 
menedzsmentfunkciók megfelelô végre-
hajtásának segítségével. A termékpálya-
menedzsment magában foglalja az összes 
lehetséges átalakítási folyamatot a ter-
mékpálya szervezeti egységei között, bele-
értve az anyagi és nem anyagi környezeti 
tényezôket, információs és pénzügyi fo-
lyamatokat a vertikális termelési és keres-
kedelmi/marketingtevékenységeken át 
egészen a végsô fogyasztóig, illetve az ügy-
félkapcsolatokig, beleértve a teljes minô-
ségmenedzsmentet is. A növényiolaj-
termelés olyan rendszer, amely néhány 
alrendszert tartalmaz a teljes vertikális 
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termelési folyamatban. Az alrendszerek 
– mint a növénytermelés, vetômag-elôál-
lítás, olajkinyerés/sajtolás, nyers növé-
nyi olaj feldolgozása, margarintermelés, 
marketing – rendelkeznek azzal a lehetô-
séggel is, hogy automatikusan/önállóan 
mûködjenek és fejlôdjenek megfelelô 
szinten céljaik szerint.

A teljes növényiolaj-iparon kívül három 
alrendszer vagy blokk jelölhetô ki, neveze-
tesen mezôgazdasági termelés az üzemekben, 
az ipari feldolgozás és a marketing. Mind a 
három blokk önálló, így az egyes blokkok 
szerkezeti felépítése önállóan mûködô 
rendszer, anélkül hogy erôt kellene alkal-
mazni a növényiolaj-ipar rendszereinek 
egyesítésére. Az alrendszerek mûködése 
az anyagok áramlására épül, az alrend-
szerek forrásai átalakíthatók, és lehetôség 
van a források megszerzésére az alrend-
szereken kívüli különbözô más alrendsze-
rekbôl is.

Káposzta József CSc, Kollár Kitti és 
Nagy Henrietta PhD Az alapok hatékony-
ságának a vizsgálata Magyarország 47 leg-
hátrányosabb mikrorégiójában 2007 és 2009 
között címmel írt tanulmányukban célul 
tûzték ki azt, hogy 2007 és 2009 között 
megvizsgálták azon leghátrányosabb hely-
zetben lévô hazai kistérségek támogatási 
hatékonyságát, melyek a fejlesztési prog-
ramok, illetve a támogatási célelôirányza-
tok ellenére sem tudtak stagnáló helyze-
tükbôl kitörni. Napjaink változó területi 
politikája is szembekerült azzal a kérdés-
sel, hogy az elmúlt évek területfejlesztési 
támogatásai megfelelôek és hatékonyak 
voltak-e? Mindezekbôl következôen jelen 
tanulmányban azt vizsgálták, hogy a 47 
leghátrányosabb helyzetû hazai kistérség 
versenyképességét hogyan befolyásolták a 
vidékfejlesztési programból igényelhetô 
források 2007 és 2009 között. A vizsgála-

tot az 1 fôre jutó pályázati források alap-
ján végezték el.

Fogarassy Csaba PhD, Sandra Šlihte és 
Bakosné Böröcz Mária PhD szerzôk kör-
nyezetvédelmi és energiatakarékossági 
szempontból a melegítôpumpák gyakor-
latát és jövôbeni lehetôségeit vizsgálták 
Európa viszonylatában. A geotermikus 
energia Földünk hôje, megújuló energia-
forrás, melynek semmiféle káros hatása 
nincsen. Felhasználása nem jár talaj-, víz- 
vagy levegôszennyezéssel. Hazánkban a 
Föld belsejébôl származó hôáram átlago-
san 90–100 mW/m2, mely a kontinentális 
átlag közel kétszeresét teszi ki, továbbá 
az egységnyi mélységnövekedéshez tar-
tozó geotermikus gradiens átlagértéke 
nálunk 0,042–0,066 °C/m. Ezen geoter-
mikus adottságainkból adódóan nálunk a 
60 °C-ot is eléri 1000 méter mélységben 
a réteghômérséklet, sôt akár ezt meg is 
haladhatja. Hôszivattyú alkalmazásával 
ez a megújuló energia nagyon jól hasz-
nosítható, akár kisebb méretû épületek 
esetében is a földbe elhelyezett szondák 
segítségével. A földbe vertikálisan vagy 
horizontálisan elhelyezett földszondák 
segítségével közel állandó hômérsékletet 
tudnak a felszínre hozni, melybôl a hôszi-
vattyú segítségével meleg vizet állíthatnak 
elô. A geotermikus energia felhasználása 
a jövô energiaigényének kielégítése szem-
pontjából meghatározó szerepet fog be-
tölteni.

Lampertné Akócsi Ildikó, Goda Pál 
és Tóth Tamás PhD az emberi erôforrás 
fejlettségének regionális szintû mértékét 
tanulmányozták a Visegrádi országokban. 
Az emberi tényezô szerepének növeke-
dése legfôképp abban mutatkozik meg, 
hogy napjainkban egységnyi emberi erô-
forrás mind nagyobb értéket képes létre-
hozni a termelésben. Az emberi erôforrás 
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fejlettsége fontos szerepet játszik a gaz-
dálkodóegységekben, települések, régiók 
és országok viszonylatában. Az emberi 
erôforrások hatékony felhasználása függ 
az adott települések, régiók fejlettségi 
szintjétôl. A kutatások a Visegrádi orszá-
gokban az emberi erôforrások hatékony 
felhasználását elemzik új humánfejlett-
ségi index alapján. Az index kidolgozása 
többváltozós statisztikai módszereken ala-
pult, az ENSZ Fejlesztési Programja és a 
KSH által kidolgozott mutatók alapján.

Zsarnóczai J. Sándor CSc, Kovács 
Ildikó és Khalif Ashour Abdussalam 
Területhasználati konfliktusok Szarvas–Bé-
késszentandrás holtágrendszerben címû ta-
nulmányukban a területhasználat ökoló-
giai alapú vizsgálatát adják a környezeti 
feltételek figyelembevételével.

Természetvédelmi szempontból a 
holtágak részint helyi, nemzeti, részint 
nemzetközi jelentôségû vízterek is. Je-
lenleg a rendelkezésre álló vízkészletek 
mezôgazdasági felhasználása, valamint a 
vidéki turizmus környezetszennyezései 
szükségessé teszik a mielôbbi környezet-
védelmi intézkedések megtételét a vízkul-
túránknak és a benne lévô élôvilág gén-
állományának fenntartható megôrzése 
érdekében.

Zsarnóczai J. Sándor CSc, Lakner Zol-
tán CSc és Yahia Ali Mughram elemzi a 
magyar részvétel helyzetét és lehetôsé-
geit a fejlôdô világ innovációs fejlesztése 
érdekében. Az elmúlt két évtizedben a 
magyar szakmai közvélemény figyelmét 
a társadalmi-gazdasági átalakulás és az 
euroatlanti integráció kötötte le. Keve-
sebb figyelmet kaptak azok a mélyreható 
átalakulások, melyek a világgazdaság egé-
szét jellemzik. A harmadik világ élelmi-
szer-ellátási programjaiban történô, a je-
lenleginél intenzívebb részvétel kedvezô 

lehetôségeket jelenthet a magyar szaktu-
dás és fejlesztési tapasztalat, valamint a 
kis- és középvállalatok termékeinek érté-
kesítésére. A legtöbb fejlôdô országban 
a modernizáció alapvetô feltétele az élel-
miszerlánc fejlesztése és a vidéki életfelté-
telek javítása. Ehhez rendszerszemléletû 
problémamegközelítésre és a vidéki tér-
ségek jövedelemtermelô képességének 
növelésére van szükség. A mezôgazdasá-
gi termelési rendszerek szervezésében és 
mûködtetésében szerzett magyar tapasz-
talatok alapján célszerû lehetôség adód-
na agro-franchise rendszerek kialakításá-
ra is. A szerzôk megállapították, hogy a 
nemzetgazdaság ágazatait összekapcsoló 
logisztikai rendszert kell kialakítani meg-
felelô ellátólánc-menedzsmenttel, vala-
mint a termékpályarendszer jól kialakult 
kapcsolatokkal rendelkezzen az agrobiz-
nisszel.

Nagy-Kovács Erika és Pallás Edit a ma-
gyar szôlô- és borászati ágazat gazdasági 
kérdéseit elemezték. A szerzôk elemzé-
seikben megállapították, hogy a magyar 
szôlô-bor ágazatot folyamatos átalakulá-
sok jellemzik. A nagygazdaságok kihasz-
nálhatják a méretgazdasági elônyeiket, 
amelynek azonban az a feltétele, hogy 
a szôlôterület vagy egy táblában, vagy 
legalább egymáshoz közeli termôterü-
leteken helyezkedjen el. Már korábban 
megindult a birtokkoncentráció, amely 
nem tudta kellôen ellensúlyozni a kis- és 
középgazdaságok így is jelentôs arányát. 
A termékpályán bekövetkezô változások 
alapján, az egyes szakaszok külön-külön 
történô elemzésével pontosabban hatá-
rozhatók meg a költség- és jövedelem-
viszonyok. Az eltolódó erôviszonyok ki-
egyensúlyozatlanná tették a kapcsolatot a 
termelôk, a borászatok és a kereskedelmi 
egységek között, továbbá a termékpálya 
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egyes szakaszai között a jövedelemelosz-
lás aránytalanná vált. A jelentéktelen kis 
termelôi árrésbôl adódóan az ágazaton 
belüli legnagyobb probléma a szôlôter-
mesztôk alacsony részesedése a vertikum-
ban képzôdô jövedelembôl. A termékpá-
lya két szakasza közötti érdekellentétet 
tovább mélyíti, hogy a hazai borászatok 
által kínált szôlôfelvásárlási árak alatta 
maradnak a külföldiek által kínált na-
gyobb hozzáadott értékû termékek árai-
nak a szôlô feldolgozottsági szintje alap-
ján. A külföldiek a termelôktôl a szôlôt 
alacsony önköltségi áron vásárolják fel, 
miközben az értékesített palackos bo-
raik ára többszöröse a szôlô felvásárlási 
árának. Szükség van a vertikum jelentôs 
átszervezésére, a szôlôtermesztôk összefo-
gására és hatékony érdekvédelmi szerve-
zetek létrehozására, hogy fel tudják venni 
a versenyt a feldolgozókkal és a sokszor 
külföldi kereskedôkkel. A tanulmány 
bemutatja, hogy a termelési költségek a 
vertikumban szereplôk mindenkori al-
kupozíciójától függôen térülnek meg, il-
letve biztosítanak megfelelô jövedelmet. 
A jövedelem- és a forgóeszközhiány elsô-
sorban a kisebb területeken gazdálkodó 
alapanyag-termelôket sújtja. A piaci igé-
nyek mennyiségi és minôségi igényének 
folyamatos kielégítése a feldolgozottsági 
szint növelését, a pontos és folyamatos 
szállítás ütemezését igényli. A szôlô-bor 
termékpálya integrálásával lehetne a hor-
dós vagy palackos borok piacra jutását nö-
velni, amelynek egyik legfôbb akadálya a 
jelentôs tôkeigény.

Lázár Edének az Új módszerek az árop-
timalizálás alapú követelményekben címû 
ta nulmánya célkitûzése a marketingkuta-
tási ártesztek módszertanának fejlesztése 
ökonometriai modellek adaptálásával. A 
kidolgozott módszertan lényege a mar-

ketingkutatás során kinyilvánított vásár-
lási hajlandóság alapján meghatározott 
keresleti görbe és árrugalmassági együtt-
ható vizsgálata, amely elvezet az árbevétel 
maximalizálása melletti optimumárhoz. 
Ezt az optimumár-meghatározási algorit-
must bemutató egyváltozós modellben, 
amelyet a „függvényillesztés” módsze-
rének neveznek, alkalmazta a szerzô a 
többváltozós binomiális logisztikus reg-
ressziós modelljére is, amelyet „ökonomet-
riai” módszernek neveznek általánosabban. A 
módszertani fejlesztés tehát a következô 
területekre irányul:

A keresleti függvény empirikus meg-
határozásán alapuló egydimenziós árku-
tatási módszer.

A binomiális logisztikus regresszió 
modellen alapuló többváltozós árkutatási 
módszer.

A kifejlesztett módszerek elsôsorban 
a kinyilvánított vásárlási hajlandóságra 
alapozó marketingkutatásban alkalmaz-
hatók, de adaptálhatóak a tényleges ke-
resleti adatokra is, például az élelmiszer-
kiskereskedelemben.

Bakosné Böröcz Mária PhD a húsmar-
hatartás gazdasági elemzéseit és környe-
zeti felméréseit végezte el. Magyarorszá-
gon a marhahús-elôállítás több évtizedes 
múltra tekint vissza. A hazai legelôre 
alapozott vágómarhatartás jó megélhe-
tést biztosított a vidéken élôk számára. 
A magyar élôállat- és marhahúsexport 
az 1980-as évekig jelentôs volt. Napja-
inkra azonban a szarvasmarha-állomány 
száma folyamatosan csökkenô tenden-
ciát mutat, többek között a húsmarha-
állomány is, kisebb mértékû emelkedés 
csak a 2008-as évben volt megfigyelhetô.  
A csökkenés oka a nemzetközi és hazai 
gazdasági és társadalmi változásokban 
keresendô. Magyarországon az európai 
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uniós csatlakozással egy hatalmas piac 
részévé váltunk, melyben a magyar ter-
melôknek jó lehetôségei vannak a minô-
ségi marhahús elôállítására.

A csatlakozás pozitív hatásai az ága-
zatban mind az anyatehéntartás, mind a 
marhahizlalás esetében éreztették hatá-
sukat. A benchmarking elemzés során a 
szerzô rávilágított arra, hogy a környezeti, 
technológiai, ökonómiai szempontokat 
összevetve, az extenzív tartásmód eseté-
ben keletkezik a legtöbb pozitív externá-
lia, környezeti és technológiai szempont-
ból ez bizonyult a legjobbnak. A legtöbb 
negatív externáliát a hagyományos állat-
tartási gyakorlat halmozta. A tesztüzemi 
adatok elemzésébôl az a következtetés 
vonható le, hogy az ágazatot érintôen a 
strukturális elemek nem mutattak jelen-
tôs változásokat az elmúlt idôszakhoz ké-
pest. A jövôben még inkább érvényesülni 
fog a marhahús minôségével szemben 
támasztott magasabb fogyasztói igény a 
nemzetközi piacokon, mely rákényszeríti 
a gazdákat arra, hogy minôségi hússal je-
lenjenek meg a hazai piacon is, melyhez a 
fajtaszerkezet átalakítása szükséges.

Feketéné Farkas Mária PhD, Tóthné 
Naár Zsuzsanna PhD, Sergey A. Vinogra-
dov PhD és Ragoncsa Zoltán elemezte az 
integrált földértékelési rendszert mint esz-
közt a fenntartható földhasználat számára.

A kifejlesztendô földértékelési mód-
szernek – annak komplex jellegére 
(ökológiai és ökonómiai tényezôk zárt 
rendszerben történô vizsgálata) tekint-
ve – egyik fontos célja volt felváltani az 
elavult aranykorona-rendszert. A föld-
értékelés alapja az ökológiai adottságok 
minôsítése, amely a Keszthelyen kidol-
gozott D-e-Meter rendszerben történik. 
A kutatásuk célja a termôhely-minôsítési 
almodelleken nyugvó új komplex földér-

tékelési módszer kidolgozása volt, mely 
a D-e-Meter földminôsítési indexen alap-
szik. Ez a modell egyesíti az ökológiai 
és a gazdasági értékelést. A kidolgozott 
módszertani eljárás alkalmas a jelenleg 
alkalmazott aranykorona-rendszer fel-
váltására. Az új földértékelési rendszer 
segítséget nyújt a valós földérték megha-
tározásához, és segíti a fenntartható föld-
használat menedzselését.

Tánczos Tamás, Egri Zoltán és Vudiné 
Prohászka Viktória elemezte a mikroré-
giók helyzetét Magyarországon, valamint 
ezek társadalmi és gazdasági fejlôdési vi-
szonyait. A tanulmány a társadalmi és gaz-
dasági fejlettség terén 1996 és 2007 között 
lezajlott kistérségi szintû folyamatokat kí-
vánja elemezni azzal a céllal, hogy feltárja 
a kiinduló fejlettségi állapot és a vizsgált 
idôszakra jellemzô fejlôdési ütem közöt-
ti összefüggéseket, és ezzel választ adjon 
arra kérdésre, hogy az elemzett idôszak-
ban hogyan változott a vizsgált területegy-
ségek egymáshoz viszonyított fejlettségi 
állapota. A szerzôk kutatásai arra a szak-
irodalmi tapasztalásra épülnek, amely sze-
rint a több mutatóra támaszkodó komplex 
idôsoros vizsgálatok hazánk társadalmi és 
gazdasági fejlettségének térbeli elemzésé-
bôl szinte teljes egészében hiányoznak, így 
az ilyen típusú elemzések új tudományos 
eredmények feltárására adhatnak módot. 
Vizsgálataink során a kistérségek fejlettség 
és fejlôdési ütem alapján történô csopor-
tosítására is sor kerül, majd az így kialakí-
tott csoportok jellemzésével azok a térbeli 
és egyéb tényezôk is feltárásra kerültek, 
amelyek reményeink szerint közelebb 
vihetik a területfejlesztéssel foglalkozó 
szakembereket a gondokkal küzdô kistér-
ségek problémáinak megoldásához.

Kapuszta Ágnes a Magyarországon a 
szántóföldi árak alakulására ható tényezôk 
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elemzését végezte. Kutatásai során ele-
mezte a földárakat befolyásoló fontosabb 
tényezôk hatását hazánkban, vizsgálta, 
hogy milyen különbségek alakulhatnak 
ki a földárak tekintetében az egyes régiók 
között, és ebben a tényezôk milyen szere-
pet játszanak. A szerzô a föld árát befolyá-
soló tényezôk hatását országosan és régi-
ónként többváltozós lineáris függvények 
felhasználásával elemezte SPSS statisztikai 
programcsomag segítségével. Kimutatta, 
hogy az egyéni gazdaságok esetében a 
szántóterület bérleti díja, a földminôség, 
a búzahozam, a tárgyi eszközök értéke, a 
nettó hozzáadott érték és az ágazati ered-
mények együttesen mintegy 30%-ban 
határozzák meg a termôföld árát. Társas 

vállalkozások esetében a magyarázó hatás 
közel 40%. Ennek a fô oka, hogy a társas 
vállalkozások esetében a tényezôhatások-
ban a bérleti díj és a nettó hozzáadott ér-
ték szerepe erôteljesebben jelenik meg. 
Statisztikailag igazolta a szerzô, hogy a 
szántóterületek piaci árait befolyásoló té-
nyezôk köre és ezek parciális hatása eltérô 
a magyarországi régiók esetében. Az ára-
kat befolyásoló hatásokat egyértelmûen 
csak a dél-dunántúli és a dél-alföldi régi-
ókban lehetett kimutatni. Ugyanakkor a 
szerzô arra a megállapításra is jutott, hogy 
a szántóföldi növénytermesztéssel foglal-
kozó gazdaságok által megmûvelt szán-
tóterületek átlagos mérete és a földárak 
között nincs szignifikáns összefüggés.
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Lentner Csaba

Korrupció 
– büntetés, integritás, kompetencia

Corruption 
– Penalty, Integrity, Competence

összefoglalás

Báger Gusztáv 2011-ben az Akadémiai  
Kiadónál megjelent – a nemzetközi pénz-
ügyi intézmények és Magyarország kap-
csolatát bemutató – szakkönyve1 után 
2012-ben ismét újabb magas színvonalú 
alapmûvel gazdagította a hazai tudo-
mányos szakirodalmat. A Polgári Szem-
le hasábjain most bemutatott könyve a 
korrupció elleni küzdelem elméleti meg-
alapozására és a gyakorlati alkalmazás 
követelményeire fókuszál, és tudatosan 
épít az Állami Számvevôszék Kutató Inté-
zetében végzett kutatások eredményeire, 
valamint az ÁSZ sokoldalú ellenôrzési és 
felmérési tevékenységének tapasztalatai-
ra. 2008-ban írtam a Báger professzor 70. 
születésnapjára megjelent emlékkönyv-
ben:2 Báger Gusztávot a lényegre törô, 
könnyen érthetô írás- és elôadásstílus jel-
lemzi. Diákok, kollégák, a kortársai, akik 

az ô aurájában vagyunk, így „már fél sza-
vakból is megértjük egymást”. Reméljük, 
e most bemutatott könyve is mihamarabb 
az állam- és közigazgatás-tudományi kép-
zési szakterületek mûvelôinek, hallgatói-
nak megbecsült, hasznos olvasmánya lesz 
a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen és to-
vábbi számos jog- és gazdaságtudományi 
felsôoktatási intézményben.

summary

Following a book by Gusztáv Báger, pub-
lished by Akadémiai Kiadó in 2011 and 
tackling the relationship between inter-
national financial institutions and Hun-
gary, 2012 saw another excellent and 
fundamental work published to enrich 
Hungarian scientific literature. In this 
book he focuses on the theoretical foun-
dations of combating corruption and on 
the requirements of practical applica-

prof. Dr. lenTner Csaba egyetemi tanár, Nemzeti Közszolgálati Egyetem,  
a Polgári Szemle fôszerkesztôje (lentner.csaba@uni-nke.hu).
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tion, and consciously relies on the find-
ings of the State Audit Office’s research 
as well as its varied experiences in audit 
and measuring. Professor Gusztáv Báger 
is characterised by his concise, easy-to-un-
derstand style. His students, colleagues 
and contemporaries know how to take 
his hints. We hope to see this book of 
his widely read and used as an esteemed 
practical piece in political and economic 
sciences and education at the National 
University of Public Service just as much 
as in other tertiary institutions of law and 
economics.

Kiindulva abból, hogy az elmúlt évtize-
dekben a hazai korrupciónak nagy szere-
pe volt a magyar gazdaság és államháztar-
tás pénzügyi helyzetének kialakulásában, 
az állam iránti bizalom megingásában, a 
szerzô könyvével a következô három célt 
kívánta elérni:

– megismertetni – a hazai tapasztala-
tok mellett – más országok és a nemzet-
közi szervezetek jó, korrupcióellenes gya-
korlatait;

– bemutatni a korrupció elleni küz-
delem büntetô jellegû, represszív szem-
léletének egyoldalú követése helyett a 
megelôzést fókuszba állító személyi és 
szervezeti integritás kultúráját, és

– javaslatot tesz az integritásmenedzs-
ment új irányú fejlesztésére, amely a sze-
mélyi és szervezeti kompetenciaszemlélet 
felhasználásával lehetôvé teszi, hogy a 
korrupciós kísértéseknek ellenállni tudó, 
integráns ember formálása már akkor 
megkezdôdjön, amikor az alapvetô kulcs-
kompetenciák kialakulnak, és ne csak fel-
nôttkorban, esetleg már túl késôn.

E célok követése – szemléletben és 
idôben is, amint arra Rétvári Bence, a 
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztéri-

um parlamenti államtitkára a könyvet 
ajánlva rámutat – beleillik abba a folya-
matba, amely napjainkban a korrupció 
megelôzését, a veszélyeztetett személyek 
és szervezetek feddhetetlenségének és 
integritásának erôsítését helyezi elôtér-
be, s így fô mondanivalója összhangban 
van a kormány által 2012 márciusában 
elfogadott, A Közigazgatás Korrupció-
megelôzési Programmal. A monográfia 
megjelenését a másik ajánlója, Kovács Ár-
pád egyetemi tanár (a Költségvetési Ta-
nács elnöke) ezért tartja olyan szerencsés 
pillanatnak, amikor egy jelentôs kutatási 
eredmény és annak gyakorlatot erôsítô 
hatása találkozik.

A könyv céljainak megvalósulását há-
rom részének 13 fejezete segíti elô. Az 
elsô rész a korrupció jellemzôit, okait, 
az ellene folytatott küzdelem irányait 
és színtereit, az utóbbi vonatkozásban a 
nemzetközi szervezetek, néhány kiemelt 
ország és nem kormányzati szervezet 
korrupcióellenes tevékenységét mutat-
ja be. A második rész a Hollandiában 
alkalmazott integritási metodológiát és 
annak a magyar feltételeknek megfe-
lelô alkalmazását vizsgálja, részletesen 
bemutatva a holland kockázatelemzé-
si gyakorlatot, valamint a holland és a 
magyar számvevôszék korrupcióellenes 
tevékenységét. A könyv harmadik rész-
ében a szerzô az integritás erôsítésé-
nek olyan új módszerére tesz javaslatot, 
amelyet a személyi és a szervezeti kom-
petenciák fejlesztése alapoz meg. Ennek 
eredményeként várható, hogy az integ-
ritás védelme, erôsítése már az iskolai 
oktatásban elkezdôdik, és így szélesebb, 
stabilabb alapokra épülhet elsôként Ma-
gyarországon a korrupció elleni, szemé-
lyi és szervezeti kompetencián alapuló 
integritásmodell alkalmazása.
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A könyv I. részében – a politikai (hiva-
tali) korrupció tudományos fogalmának, 
jellemzôinek, elvi modelljeinek és méré-
si módszereinek bemutatása (1. fejezet) 
után – a szerzô a 2. fejezetben azoknak a 
kutatásoknak a jelentôs eredményeit fog-
lalja össze, amelyeket az Állami Számvevô-
szék és Kutató Intézete, valamint a Sólyom 
László köztársasági elnök által felkért 
Bölcsek Tanácsának szakértôi mûhelye 
végzett. Ezek szerint – összhangban több 
nemzetközi kutatás következtetéseivel – a 
korrupció általános fô okai a következôk:

– az alacsony fejlettségi (jövedelmi) 
színvonal;

– a demokrácia hiánya;
– a társadalmi elfogadottság és
– a gyors társadalmi-gazdasági átalaku-

lás.
Ezek hatásait együtt vizsgálva egy ér-

telmûen megállapítható a trend, amely 
szerint a korrupciós fertôzöttség a társa-
dalmi-gazdasági fejlettséggel fordítottan, 
míg az államberendezés autokratikus jel-
legével egyenesen arányos. Ezen össze-
függések mellett az elmúlt idôszakban a 
kelet-európai régióban jelentôs korrupci-
ós veszélyeztetettségi tényezôt jelentett a 
gyors gazdasági-társadalmi átalakulás is. 
Közülük kiemelkedô jelentôségû volt az 
állami vagyon privatizációjának a folya-
mata, amelyet jól illusztrál a Magyarorszá-
gon megvalósult privatizáció.

A korrupció általános okai mellett a 
könyv részletesen és eredeti módon mu-
tatja be Magyarország esetében azokat a 
speciális jogszabályi, közigazgatási, társa-
dalom- és gazdaságpolitikai feltételeket, 
valamint körülményeket, amelyek szintén 
jelentôs mértékben növelték hazánkban 
a korrupciót, illetve a korrupciós kocká-
zatokat. A könyv ilyen elemzéseket tartal-
maz a következô területekre vonatkozóan:

– az állami, önkormányzati vagyon és 
közszolgáltatási jogok privatizációja;

– az állami beruházások;
– az állami támogatások;
– az európai uniós támogatás;
– a közbeszerzések;
– a választási és pártfinanszírozás, va-

lamint
– az állami igazgatási, hatósági enge-

délyezések és ellenôrzések.
A korrupciós lehetôségek bemutatott 

tipikus esetei és területei alapján a szer-
zô megállapítja, hogy Magyarországon a 
korrupciós veszély leginkább az ügynöki 
modell formájában, kisebb mértékben a 
forrásallokációs modell és néhány eset-
ben az „Új Közigazgatás” modell formájá-
ban jelentkezett.

A könyv 3. fejezetében a szerzô a kor-
rupció mérséklését célzó küzdelem felé 
fordul: áttekinti a korrupciós kihívásokat 
a közpénzügyek területén, a „jó kormány-
zás” elvi keretébe ágyazva – az elfogadott 
kormányprogramhoz hasonlóan – tárgyal-
ja a korrupcióellenes célok helyes kijelö-
lését és a stratégiák, programok kidolgo-
zásának követelményeit. Az utóbbiakkal 
kapcsolatban kiemeli annak fontosságát, 
hogy az ún. szabálykövetô (keményvona-
las, büntetô jellegû) és az ún. prevenciós 
(az integritás elvein alapuló) intézkedé-
sek alkalmazása a lehetô legjobb arány-
ban (optimálisan) úgy valósuljon meg, 
hogy nô a megelôzést szolgáló értékek, 
etikus szervezeti környezet szerepe a kor-
rupcióval szembeni ellenálló képesség 
erôsítésében. A két megközelítés eltérô 
motivációit és eszközeit az 1. táblázat ösz-
szefoglaló jelleggel mutatja be.

A könyvben részletesen tárgyalt in-
tegritásalapú szemléletbôl most csak a 
középpontban álló integritás gyakorlati 
értelmezését emeljük ki, amely szerint az 
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olyan cselekvési egyetértés, ami a meg-
felelô erkölcsi értékeken, standardokon, 
normákon és jogszabályokon alapul. A 
cselekvési egyetértés azt jelenti, hogy a 
szervezetben dolgozók egésze vagy több-
sége egyetért az erkölcsi értékek, stan-
dardok, normák és jogszabályok alapján 
annak megítélésében, hogy mi a helyes és 
helytelen tevékenység, vezetôi magatar-

tás, és így az emberi tevékenység minôsé-
gét fejezi ki. Ebbôl következôen látható, 
hogy az integritás mint cselekvési egyetér-
tés sokkal többet jelent annál, mint hogy 
az egyén vagy szervezet ne legyen kor-
rupt, ne kerüljön sor az integritás meg-
sértésére, hanem az integritás erôsítése 
egyben fontos szerepet játszik a közigaz-
gatás korszerûsítésében is.

1. táblázat: A szabálykövetés központú és az integritásalapú szemlélet különbségei

Szabálykövetés központú szemlélet Integritásalapú szemlélet

Negatív szemlélet Pozitív szemlélet

Szabályokra épül: elôírt normák (törvények 
és jogszabályok)

Alapelvekre épül: ismert normák és értékek 
(becsületesség)

„Kemény” irányítási módszerek „Puha” irányítási módszerek

Vélemény: az emberek általában rosszak Vélemény: az emberek általában jók

Középpontban: integritással kapcsolatos 
szabálysértések elleni küzdelem

Középpontban: a helyes magatartás elômoz-
dítása

Fókuszban: a jog Fókuszban: a vezetés

Elfojtás/reakció Megakadályozás/megelôzés

E keretben gondolkodva – a nemzet-
közi fejlesztési tendenciákkal összhang-
ban – olyan közigazgatási kultúra létre-
hozására van szükség, amely kielégíti az 
alábbi követelményeket:

– kifejleszti a köztisztviselôk elszámol-
tathatóság iránti elkötelezettségét;

– növeli a bizalmat a szervezeten belül 
és a lakossági csoportokkal;

– elôsegíti a köztisztviselôk aktív rész-
vételét a szervezeti döntéshozatalban;

– segíti az állami intézményt körülve-
vô támogató környezet és partnerségek 
kialakítását;

– támogatja a szervezeten belüli kohé-
ziót és a szervezet integritását, valamint

– olyan szabályozási rendszert mû-
köd tet, amely elôsegíti a kockázatelemzéssel 
megalapozott innovációkat.

A könyv I. részének A korrupció elleni 

küzdelem színterei címû fejezete a korrup-
ció elleni küzdelemben nagy szerepet 
játszó nemzetközi szervezetek, intézmé-
nyek mérföldköveknek számító tevé-
kenységének összefoglalása után néhány 
kiválasztott ország és szakmai-civil jellegû 
szervezet példaértékû projektjeit tekinti 
át. Ennek során kiemelt figyelem irányul 
egyrészt annak bemutatására, hol, milyen 
hangsúly kerül az ún. keményvonalas 
(büntetô jellegû) és az ún. prevenciós 
(az integritás elvein alapuló) korrupció 
elleni intézkedések alkalmazására, más-
részt arra, hogy melyek a korrupció elleni 
fellépésre szakosodott szervezetek fôbb 
típusai. Az utóbbiak tevékenységével 
kapcsolatban a könyv a bûnüldözést és a 
megelôzést (politikakidolgozást és koor-
dinációt) segítô intézményekre hívja fel a 
figyelmet.
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Tekintettel arra, hogy a korrupció el-
leni küzdelemnek azt a célravezetô típu-
sát, amelyben az integritási szemléletet 
alkalmazó megelôzés áll elôtérben, az 
elmúlt évtizedben sikerrel alkalmazták 
több országban, de különösen Hollandi-
ában, a könyv II. része elsôsorban a hol-
land metodológiát és alkalmazásának ta-
pasztalatait foglalja össze.

A korrupció elleni tevékenység ke-
retében – egy elnyert EU-pályázat segít-
ségével – a Holland Királyság Számve-
vôszékének közremûködésével az ÁSZ 
Fejlesztési és Módszertani Intézetének 
(2009-tôl ÁSZ Kutató Intézetének) ko-
ordinálása mellett 2006-ban széles körû 
munka indult a korrupció megelôzését 
szolgáló, újszerû nemzetközi módszerek 
hazai adaptálására. Ezek közül az egyik 
legfontosabb elem – s a nemzetközi ko-
operációban végzett tevékenység legin-
kább erre fókuszál – az intézmények és 
közszolgálati tisztviselôk integritásának 
erôsítése volt, hogy meg lehessen elôz-
ni a korrupciós incidensek kialakulását.  
E cél elérése végett a projekt középpont-
jában egy korrupciós kockázati térkép 
elkészítésének a metodológiája és annak 
alkalmazásra való elôkészítése állt.

A holland korrupcióellenes küzdelem 
törvényi – Hollandiában törvényi szinten 
szabályozták az integritás erôsítését a köz-
igazgatásban – és intézményi alapjainak 
bemutatása (5. fejezet) után a 6. fejezet 
az igen fontos kockázatelemzés és -értéke-
lés módszertanát ismerteti, melynek fôbb 
lépései a következôk:

– az intézmény, illetve az ott zajló te-
vékenységi folyamatok meghatározása és 
elemzése;

– a korrupciós veszélyeztetettség te-
rületeinek (szerzôdéskötések, jogalkotás 
stb.) és növekedését kiváltó tényezôknek 

(komplexitás, változások stb.) a felméré-
se és értékelése;

– az ellenálló képesség vagy az integ-
ritásirányítási rendszer fejlettségének 
értékelése a különféle lehetséges intéz-
kedések – az ún. „kemény” intézkedések: 
jogszabályok, felelôsségek, belsô kontrol-
lok stb. és az ún. „puha” intézkedések: ér-
tékek és normák, vezetés, szervezeti kul-
túra stb. – alapján;

– eltéréselemzés annak feltárására, 
hogy egyensúly van-e a veszélyeztetett te-
rületek, folyamatok és az ellenálló képes-
ség vagy az integritásirányítási rendszer 
fejlettségi szintje között, és így van-e olyan 
fennmaradó veszélyeztetettség, amelyet 
további irányítási intézkedésekkel szüksé-
ges ellensúlyozni, valamint

– az eltéréselemzés alapján a cél sze rû-
nek látszó intézkedési javaslatok megfo-
galmazása.

E lépések szerinti kockázatelemzés 
és -értékelés elvégzése a kormányzati 
közigazgatási intézmények feladata. Az 
egyes intézmények értékelésekor kapott 
eredmények összesítésével rendszerszerû 
áttekintést kaphatunk a teljes közszférá-
ról vagy annak bizonyos területeirôl. Ezt 
az áttekintést kockázati térképnek vagy 
integritáskockázati térképnek nevezhet-
jük. A kockázatelemzés elvégzése, illetve 
a kockázati térkép készítése Hollandiá-
ban önértékelés alapján történik. Ezt a 
saját intézmény mûködését jól ismerô, 
kiválasztott munkavállalókból álló rep-
rezentatív munkavállalói csoport végzi.  
A kockázatelemzés és -értékelés történhet 
más módszerek alkalmazásával is, így a 
külsô szakértôk által végzett felmérések-
kel vagy képzett ellenôrökkel, független 
ellenôrzéssel.

A Holland Számvevôszék integritást 
támogató tevékenységének bemutatása 
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(7. fejezet) után a magyar közigazgatás-
ban végzett két integritási esettanulmányt 
ismertet (8. fejezet).

A holland metodológia hazai adap-
tációjának tesztelésére elôször 2008-ban 
az ÁSZ Kutató Intézete tett kísérletet oly 
módon, hogy kérdôíves felmérés történt 
a minisztériumok esetében, és az önérté-
kelési módszert alkalmazták a Gazdasági 
és Közlekedési Minisztérium Kis- és Kö-
zépvállalkozói Célelôirányzata, valamint 
a Szigetszentmiklósi Önkormányzat Épí-
téshatósági Osztálya esetében. A minisz-
tériumi válaszok alapján három általános 
megállapítás tehetô.

– A minisztériumok tevékenységében 
sok olyan folyamat van (szerzôdésköté-
sek, pénzkifizetések, jogszabályok alkotá-
sa), amelyek magukban hordozzák a kor-
rupció veszélyét.

– E folyamatok jelentôs része nem a 
minisztérium alaptevékenységéhez, ha-
nem kiegészítô tevékenységéhez kötôdik.

– A minisztériumok az elsôdleges 
korrupciós veszélyeztetettség szempont-
jából nem alkotnak egységes halmazt, az 
egyes minisztériumok feladatköre ebbôl 
a szempontból is különbözô.

A felmérésbôl továbbá az a tanulság 
adódott, hogy a létezô korrupciós veszé-
lyeztetettséget leginkább a komplex és 
változó jogi környezet, valamint a politi-
kai befolyás (beavatkozás) és kapcsolat-
rendszerek növelik.

A kísérleti önértékelés tapasztalata a 
Szigetszentmiklósi Önkormányzatnál az 
volt, hogy az integritási szabályok meg-
sértését elsôsorban az információs rend-
szer elégtelensége és a munkaerôhiány 
okozta.

Az elsajátított ismeretek birtokában, 
az ÁSZ az elsô esettanulmányt követôen 
2009-ben egy új és innovatív fejlesztés (a 

továbbiakban: Integritás Projekt) kezde-
ményezésével hozzálátott a hazai költség-
vetési szervek mûködésének korrupciós 
szempontú felméréséhez, valamint a tü-
netek és a mögöttes okok feltárásához.

Az Integritás Projekt célja, hogy az 
ÁSZ által kezdeményezett fejlesztés a kor-
rupciós kockázati adatok megjelenítésén 
túl a társadalmi szintû „tudatformálást” is 
elôsegítse. Az Integritás Projekt ezért fo-
lyamatos kommunikációt kíván fenntar-
tani célcsoportjaival, az elsôdlegesen 
megcélzott költségvetési intézményi kör-
rel, a döntéshozókkal, az ellenôrzési szak-
emberekkel, a szakmai és tudományos 
szervezetekkel, valamint a széles nyilvá-
nossággal.

A könyv áttekintést nyújt a 2011. és 
2012. évi felmérések figyelemre méltó 
fôbb eredményeirôl. A választ adó intéz-
mények korrupciós kockázatait tekint-
ve, a költségvetési szervek jogállásából 
és feladatköreibôl következô korrupciós 
kockázatok a fôbb szervezettípusok ese-
tében mind a két évben a legnagyobbak 
a helyi önkormányzatoknál, a független 
államhatalmi szervezeteknél, a területi 
igazgatási, a rend- és honvédelmi szerve-
zeteknél, valamint a kormányzati szerve-
zeteknél voltak.

A korrupciós veszélyeztetettség mérté-
két növelô tényezôk a legnagyobb szerepet 
a felsôoktatási intézmények, a független 
államhatalmi szervezetek, a kor mány zati 
szervezetek, az egészségügyi intézmények, 
valamint a területi igazgatási szervek eseté-
ben játszották.

A kérdôíves felmérések válaszai alap-
ján megállapítható az is, hogy a lényeges 
különbségek nem területi (regionális, 
megyei, illetve kistérségi) szinten mutat-
koznak, hanem az eredményeket elsôsor-
ban intézmények szintjén, egyedileg kell 
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vizsgálni, illetôleg intézménycsoporton-
ként célszerû egymással összehasonlítani.

Az Állami Számvevôszéknél folyó ku-
tatások eredményei és az integritási fel-
mérések tapasztalatai lehetôvé tették, 
hogy az intézménynek szoros eredmé-
nyes munkakapcsolatai alakuljanak ki a 
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztéri-
ummal. A könyv 9. fejezete röviden ösz-
szefoglalja azokat a legfôbb javaslatokat, 
amelyeket az ÁSZ tett a korrupció elleni 
küzdelem keretrendszerére, illetve az ál-
lamigazgatási szervek integritásirányítási 
rendszerének kialakítására. Mint ismere-
tes, az integritásirányítási rendszer beve-
zetése a kormány korrupciómegelôzési 
programjának lényegi eleme, a szervezet 
integritásának biztosítására irányuló veze-
tési és irányítási funkció.

A tett javaslatok közül az egyik legfon-
tosabb, hogy mivel a nemzetközi irány-
zatok közül az integritás erôsítése látszik 
hosszú távon a leghatékonyabb útnak, 
szükséges és célszerû olyan korrupcióelle-
nes stratégiát kialakítani, amelynek ered-
ményeként a prevenció kerül elôtérbe. 
Az integritás erôsítését a magyar közigaz-
gatás modernizációs igénye is szükségessé 
teszi.

Az ÁSZ egy másik javaslata szerint a 
hazai integritásirányítási rendszer kiala-
kításánál az OECD és Hollandia rendsze-
reit célszerû kiindulópontnak tekinteni a 
kormányzati programalkotás számára. A 
két rendszerbôl egy olyan továbbfejlesz-
tett rendszer kiépítését és alkalmazását 
javasolta az ÁSZ, amely a rendszerek által 
megjelenített tárgykör hat területét: a ve-
zetés szerepét; a célokat, a standardokat 
és értékeket; a struktúrákat, folyamato-
kat; a szervezeti kultúrát és HR-politikát; 
a monitoringot, kockázatkezelést; az érté-
kelést és a jelentéstételt logikai-elméleti 

összefüggésrendszerbe foglalja, és tartal-
mazza a gyakorlati megvalósítás konkrét 
szervezeti és jogi rendszereit is.

E javaslatok, más javaslatokkal együtt, 
sokoldalúan tükrözôdnek a kormány kor-
rupciómegelôzési programjában.

A könyv III. része az integritás kom-
petenciaalapú erôsítésének lehetôségeit 
vizsgálja, és pozitív választ ad arra a kér-
désre, hogy vajon lehetséges-e elérni az 
integritás erôsítését a személyi és szerve-
zeti kompetenciák fejlesztésével. Ezzel az 
integritás erôsítését új, a szakirodalom-
ban eddig nem tárgyalt lehetôség feltárá-
sával alapozza meg azáltal, hogy a kom-
petencia és az integritás rendszerszerû 
kapcsolatának megteremtésére tesz kí-
sérletet. Ennek érdekében ún. integritási 
kompetenciamodellt értelmez, amely a 
kompetenciákat azokkal a fejlesztési fel-
adatokkal és intézkedésekkel kapcsolja 
össze, amelyek az integritás erôsítését, és 
így azon keresztül a korrupció elleni küz-
delem céljait is szolgálják. E modellt két 
dimenzióban, a személyi integritási kom-
petenciamodell és a szervezeti integritási 
kompetenciamodell formájában is értel-
mezi, és ajánlja azok alkalmazását.

E javaslatok alátámasztására a könyv 
12. fejezete két empirikus – Eger és Szom-
bathely megyei jogú városokra vonatkozó 
– önkormányzati kompetenciavizsgálat 
eredményeit is bemutatja. Az önkormány-
zati felmérések egyértelmûen igazolták, 
hogy a kompetenciaalapú struktúra sok-
oldalúságot követel a köztisztviselôi kar-
tól. Ennek érdekében továbbképzésekre 
és a politikai erôk határozott támogatásá-
ra van szükség. Csak így lehetséges a ha-
gyományos hivatalnoki szemléletet meg-
változtatni, és tenni egy jelentôs lépést a 
hatékonyabb közigazgatási rendszer felé.

A felnôttkori kompetenciaképzés szük-
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ségessége mellett a szerzô hangsúlyozza a 
közoktatás fontosságát is. A közoktatásban 
– a Nemzeti alaptantervben – kiemelt cél-
ként szükséges rögzíteni az integritás vé-
delmét és erôsítését, ami lehetôvé teszi a 
csalás és a korrupció elleni küzdelem tar-
tós, szilárd alapokra való helyezését. Fon-
tos emellett az integritás duális 
megközelítésû értelmezése is. Nem elég-
séges ugyanis csak az integritás „jó olda-
lát”, a pozitív értékeket kiemelni, hanem a 
„rossz oldalra”, az integritás megsértésére, 
az abban rejlô társadalmi, szervezeti, kor-
rupciós veszélyekre és kockázatokra, illet-
ve azok elkerülésének fontosságára is rá 
kell irányítani a figyelmet. Az integritász-
szemléletnek ezt a két aspektust egyszerre 
felölelve kell a közvetítendô mûveltség ré-
szévé válnia.

E gazdag, nagy ívû tudományos mo-
nográfia – az egyik könyvajánló, Rétvári 

Bence szavaival – „jó szívvel ajánlható 
nemcsak a gyakorlati szakemberek, de a 
közigazgatás fejlesztésének ügye iránt ér-
deklôdô minden olvasó számára”, a másik 
könyvajánló, Kovács Árpád szavaival pedig 
„hivatott arra, hogy hiánypótló szakkönyv-
ként és tananyagként segítse hazánkban 
a korrupció elleni fellépést, a megelôzést 
szolgáló gyakorlat meghonosítását”.
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